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Jedną z takich wypożyczalni jest 
EWPA Maszyny Budowlane Sp. z o.o. 
i EWPA Majster Sp. z o.o. działające 
poprzez sieć 21 oddziałów rozmiesz-
czonych na terenie całego kraju. Wy-
pożyczalnia EWPA dysponuje pełnym 
zakresem maszyn budowlanych, po-
cząwszy od ciężkich walców, przez ko-
parki, po agregaty i elektronarzędzia. 
Oferta agregatów prądotwórczych 
obejmuje urządzenia o mocy od 2 do 
500 kVA, w tym agregaty Honda.
Najliczniejszą grupę w asortymen-
cie agregatów prądotwórczych, cie-
szącą się największą popularnością 
stanowią urządzenia Honda se-
rii EC, w tym modele EC2000 (26 
szt.), ECT7000 (25 szt.) i EC5000 
(16 szt.). Zaletami agregatów z tej 
serii jest prosta konstrukcja, nie-
zawodne silniki (Honda serii GX) 
i prądnice. Są łatwe w obsłudze. 
Dodatkowe zabezpieczenie przed 
ewentualnym uszkodzeniem stano-
wią montowane w standardzie czuj-
niki – olejowy silnika oraz magneto-
termiczny prądnicy.
Oczywiście w EWPA dostępne są rów-
nież inne modele agregatów Honda, 

w tym inwerterowe (EU20i) oraz in-
nowacyjne i wszechstronne agregaty 
serii EG. Te ostatnie wyróżniają się du-
żym zbiornikiem paliwa, który pozwa-
la na dłuższą pracę po jednokrotnym 
zatankowaniu. Stabilizacja napięcia 
w przypadku serii EG realizowana jest 
przez cyfrowy automatyczny regulator 
napięcia (tzw. D-AVR). Technologia 
ta, dzięki ciągłej kontroli i natychmia-
stowej korekcji wahań napięcia wyj-
ściowego, pozwala na uzyskanie ener-
gii elektrycznej o najwyższej jakości. 

Dodatkowym zabezpieczeniem pod-
czas nieprawidłowej eksploatacji, są 
tutaj funkcje wykrywania zbyt dużych 
obrotów silnika i nieprawidłowego na-
pięcia. W razie wykrycia odstępstw au-
tomatycznie zatrzymują silnik. Agre-
gaty EG osiągają maksymalną moc od  
3,6 do 5,5 kVA.
Duża wytrzymałość i niezawodność 
agregatów Honda nawet w najbar-
dziej ekstremalnych warunkach 
sprawia, że są one chętnie wykorzy-
stywane przez firmy budujące drogi 
i autostrady. Przykładem może być 
jeden z odcinków autostrady A2, na 
którym wykorzystano 19 agregatów 
Honda wynajętych w EWPA. Zaletą 
w tego typu terenowych aplikacjach 
są niewielkie gabaryty pozwalające 
na stosunkowo łatwą logistykę. Agre-
gaty Hondy świetnie sprawdzają się 
również podczas wszelkich imprez 
plenerowych oraz w niecodziennych 
zastosowaniach np. w eksploracji  
jaskiń. 
 

Popularne agregaty 
Honda z wynajmu
Agregaty prądotwórcze Honda znane są z legendarnej niezawodności i dużej wytrzymałości, 
a jednocześnie wysokich parametrów pracy. Dzięki tym cechom znalazły uznanie również 
wielu wypożyczalni sprzętu budowlanego, gdzie cieszą się stale rosnącą popularnością.
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EWPA posiada w ofercie wynajmu kilkadzie-
siąt agregatów marki Honda różnej mocy. 
Stale uzupełniamy park również o nowe 
urządzenia, co wynika z dotychczasowych 
doświadczeń zdobytych podczas eksploata-
cji, a także pozytywnych opinii naszych klien-
tów. Cenią oni sobie przede wszystkim nie-
zawodność oraz nieskomplikowaną budowę 
i obsługę agregatów Honda, a my jako wypo-
życzalnia ich długą żywotność.
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