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Mnogo�� mo�liwych zastosowa� spo-
wodowa�a bardzo dalekie zró�nico-

wanie agregatów pr�dotwórczych. Trud-
no obecnie wyobrazi� sobie zadanie, dla 
którego nie mo�na by�oby znale�� odpo-
wiedniego zespo�u generuj�cego napi	-
cie, dostosowanego do niego zarówno 
pod wzgl	dem jako�ci oraz 
war-

to�ci nat	�e-
nia pr�du, jak 
i gabarytów czy 
emitowanego ha�asu. Prezentuj�c agre-
gaty Hondy, zaczniemy od serii praw-
dziwie kompaktowych innowacyjnych 
generatorów jednofazowych: EX7, EUl0i, 
EU20i, oraz nieco wi	kszych: EU26i i 
EU30iS. S� to urz�dzenia lekkie, ciche, 
ekonomiczne, wysoce zaawansowane 
technicznie, dzi	ki czemu oferowane 
s� przede wszystkim jako agregaty tu-
rystyczne. Wyposa�ono je w uk�ady Eco 
Throttle, inwerter, szybkoobrotowe i 
wielopolowe pr�dnice, wyj�cie pr�du 
sta�ego 12V. Uk�ad Eco Throttle regulu-
je obroty silnika w zale�no�ci od wiel-
ko�ci obci��enia. Jako jedyne na rynku 
posiadaj� mo�liwo�� równoleg�ego po-
��czenia dwóch agregatów tego samego 
typu w celu podwojenia mocy wyj�cio-
wej. Synchronizacja ich pracy przebiega 
automatycznie. Wyj�cie pr�du sta�ego 
umo�liwia np. �adowanie akumulatorów 

samochodowych. Agregaty te nadaj� si	 
do zasilania urz�dze� czu�ych na jako�� 
pr�du, np. komputerów, elektronicznych 
wzmacniaczy itp. Warto tu wspomnie�, 
�e nap	dzane s� silnikami 4-suwowymi 
Hondy o pojemno�ci od 50 ccm (EX7) 
do 196 ccm (EU30iS). Ich nowoczesna, 
specjalnie zaprojektowana obudowa 
skutecznie ogranicza emisj	 ha�asu do 

bardzo niskiego poziomu. Naj-
mniejszy z oferowanych agre-

gatów (EX7) wyposa�ony 
jest w cyklo-konwertero-

w� stabilizacj	 napi	cia, 
natomiast pozosta�e wy-

mienione modele posiada-
j� mikroprocesorowy uk�ad 
inwerterowy zapewniaj�cy 
absolutnie minimalne znie-
kszta�cenia amplitudy, 
dzi	ki czemu generowany 
pr�d ma bardzo dobr� cha-
rakterystyk	.
Dla klientów wymaga-
j�cych nowoczesnej i 
przyjaznej dla �rodowi-
ska technologii stworzono 

dwie wszechstronne kon-
strukcje: EM 4500CX/CXS i 

EM5500CX/CXS. Ich nominalna moc 
wynosi odpowiednio 4,5 i 5,5 
kVA. Standardowo wyposa�one s� w sta-
bilizacj	 pr�du typu AVR, ponadto po-
siadaj� du�e, 25-litrowe zbiorniki umo�-
liwiaj�ce bezobs�ugow� prac	 przez 
niemal 10 godzin. Seria EM oferowana 
jest w wersji z automatyk� gwarantuj�-
c� samoza��czanie agregatu podczas za-
niku napi	cia w sieci. Dzi	ki posiadaniu 
tych w�a�ciwo�ci mog� one s�u�y� jako 
zabezpieczenie przed przerw� w dosta-
wie energii elektrycznej tych odbiorców, 
których zapotrzebowanie na moc nie 
przekracza 5,5 kVA. Nale��ce do tej se-
rii modele EM50iS i EM70iS to prawdziwe 
maszyny XXI wieku, korzystaj�ce z naj-
nowocze�niejszych technologii na rynku. 
S� one niew�tpliwym uk�onem Hondy w 
stron	 klientów, którzy nie lubi� kom-
promisów technicznych. Urz�dzenia te 
wyposa�ono w szybkoobrotowe pr�dni-
ce oraz elektroniczny uk�ad inwertera, 
zapewniaj�cy doskonale stabilizowa-

ny pr�d. Badania jako�ci pr�du uk�adu 
agregat pr�dotwórczy serii EU, EM70iS, 
sie� elektroenergetyczna wykaza�y, �e 
wspó�czynnik zniekszta�cenia sinusoidy 
THD jest 

mniej-
szy w 
agregacie. 
Oznacza to, 
�e jako�ci 
pr�dów generowanych 
przez badane agregaty 
s� lepsze od tych, które 
pochodz� z sieci energetycznej.
Agregaty EM50iS i EM70iS to bardzo pro-
fesjonalne urz�dzenia przeznaczone do 
zasilania urz�dze� cyfrowych, i same 
równie� nale�� do tej grupy, gdy� maj� 
mikroprocesorowe sterowanie z i-Moni-
torem, czyli przyjaznym dla u�ytkowni-
ków interfejsem na wy�wietlaczu LCD. 
Uk�ad podaje tak u�yteczne dane, jak: 
aktualnie generowan� moc, pr	dko�� 
obrotow� silnika, napi	cie baterii, ca�-
kowit� liczb	 godzin pracy agregatu. 
Informuje tak�e o ewentualnej awarii 
urz�dzenia, gdy� ma system autodiagno-
styki dbaj�cy o prawid�ow� eksploatacj	 
tych urz�dze�. Warto tu wspomnie�, �e 
w agregatach EM50iS i EM70iS zastoso-
wano szybkoobrotow�, wielopolow� 
pr�dnic	, w wyniku czego zmniejszono 
gabaryty tych urz�dze�, a tak�e elek-
troniczny regulator obrotów Eco Throt-
tle. To inteligentne rozwi�zanie znacz-
nie zmniejsza apetyt silnika na benzyn	, 
dzi	ki czemu mo�emy tymi urz�dzenia 
pracowa� nawet dwa razy d�u�ej ni� ich 
odpowiednikami mniej zaawansowany-
mi technicznie. S� one tak�e dwa razy 
l�ejsze, mniejsze i cichsze od maszyn 
konkurencyjnych. W agregatach tych nie 
zabrak�o budz�cych zaufanie rozwi�za� 
praktycznych, np. specjalnie ukszta�to-
wanej przedniej cz	�ci ramy i du�ych 
kó�ek u�atwiaj�cych transport urz�dze�. 

Ich ergonomiczny uchwyt w kszta�cie 
litery „H” pe�ni dwie funkcje: transpor-
tow� oraz os�ania przedni� cz	�� urz�-
dzenia.
Agregaty pr�dotwórcze Honda serii EC 
przeznaczone s� do profesjonalnych 

prac na placach budowlanych 
i do robót drogowych. 

Mowa tu o mode-
lach EC (2200, 

4000, 6000) i 
ECM2800. S� to 

jednofazo-
we agrega-

ty nap	dza-
ne silnikami 
o mocy od 5,5 
KM do 13 KM. 
Maj� mocn� i 
zwart� budo-
w	 w meta-
lowej ramie, 
dzi	ki czemu 
o d z n a c z a j � 
si	 wysokim 
s t o p n i e m 
wytrzyma�o-
�ci na trudne 

warunki u�yt-
kowania. Seryj-

ne wyposa�enie 
w alarm olejowy zapewnia nam ich 
bezstresow� eksploata-
cj	. Rozwini	ciem tech-
nicznym tych 

agregatów jest mo-
del ECMT6500, któ-
ry generuje pr�d 
trójfazowy. Wyposa�o-
no go seryjnie w kó�ka 
i r�czki transportowe, 
licznik motogodzin 
oraz du�y 25-litro-
wy zbiornik paliwa, 
b	d�ce opcjonalnym 
wyposa�eniem prost-
szych modeli. Jeszcze 
bardziej zaawansowan� technicz-
nie jego modyfikacj� jest ECT6500P 
posiadaj�cy równie� elektroniczn� 
stabilizacj	 napi	cia AVR i stopie� 
ochrony IP54 (standard IP23). Moc 
maksymalna  agregatów ECT wynosi 7 
kVA, wi	c jednoczesna praca kilkoma 
elektronarz	dziami nie stanowi dla 
nich wi	kszego problemu.

Uzupe�nieniem oferty generatorów se-
rii EC jest grupa jednofazowych agre-
gatów serii EA, której producentem 
jest Aries Power Equipment. Dost	pne 
modele oznaczono jako: EA2000IP54 (2 
kVA), EA2600 (2,6 kVA), EA3000 (3 kVA), 
EA5500 (5,5 kVA), EA6900T (trójfazowy 
ze stabilizacj� napi	cia AVR). W odpo-
wiedzi na zapotrzebowanie klientów na 
prze�omie marca i kwietnia tego roku w 
sprzeda�y pojawi si	 agregat EA39L wypo-
sa�ony standardowo w powi	kszony zbior-
nik o pojemno�ci 18 litrów, kó�ka i r�czki.
Systematycznie zwi	ksza si	 popyt na 
agregaty wyposa�one w automatyk	 i 
du�e zespo�y zasilania. Firma Aries Power 
Equipment, przedstawiciel na polskim 
rynku Hondy MOTOR w zakresie maszyn 
i urz�dze�, bezpo�rednio i kompleksowo 
obs�uguje m.in. takich klientów, jak: Tele-
wizja Polska, Polsat i TVN, jednostki woj-
skowe, stra�y po�arnej oraz granicznej. 
Honda ma wieloletnie do�wiadczenie w 
budowie agregatów pr�dotwórczych. Re-
aguj�c na potrzeby rynku, stale je rozwija 
i udoskonala. Gwarantuje wi	c najwy�sz� 
jako�� i zaawansowanie technicznie tych 
urz�dze�.
Wzrastaj�ce zapotrzebowanie na zespo�y 
pr�dotwórcze stymuluje powstawanie no-
wych produktów. Dlatego ju� w tym roku 

pojawi� 
si	 pod szyl-

dem Aries Power Equipment 
kolejne urz�dzenia. B	dzie to 

m.in. jednofazowy agregat z du�ym 18-
litrowym zbiornikiem, obci��nica trójfa-
zowa wyposa�ona w ciek�okrystaliczny 
wy�wietlacz oraz inne urz�dzenia ocze-
kiwane na rynku.

    J. Krzos, Marcin Wodzyński

U R Z � D Z E N I A  W S P O M A G A J � C E

Benzynowe agregaty pr�dotwórcze znane s� 
od lat. Umo�liwiaj� wytwarzanie pr�du 
niezale�nie od istniej�cej infrastruktury 
energetycznej. Wspó�cze�nie tym urz�dzeniom 
stawiane s� wysokie, aczkolwiek zró�nicowane 
wymagania, czego efektem jest powstanie 
specjalizowanych agregatów, zoptymalizowanych 
do okre�lonych zada�. Dlatego japo�ska Honda 
ma w swojej ofercie trzy typoszeregi tych 
urz�dze�, które pokrywaj� du�e spectrum 
zastosowa�: od potrzeb gospodarstw domowych 
po aplikacje przemys�owe i przeznaczone 
dla budownictwa czy s�u�b ratowniczych.

Agregaty prądotwórcze Honda

Aries Power Equipment jest tak�e dystrybutorem belgijskich generatorów Euro-
power. S� to agregaty przeznaczone na place budowy, jedno- lub trójfazowe. W 
wersji ze stabilizatorem napi	cia doskonale wspó�pracuj� z uk�adem automatyki, 
zapewniaj�c pewne zasilanie podczas zaniku pr�du w sieci. Wyposa�ono je w 
benzynowe silniki Hondy lub wysokopr	�ne Kubota. W�ród tych urz�dze� znajdu-
j� si	 tak�e agregaty spawalnicze i mobilne na przyczepach.

Agregaty Europower


