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D 
ebiutująca właśnie na rynku Honda EU70iS nie bez koze-

ry uznawana jest za najbardziej zaawansowany agregat 

prądotwórczy z inwerterową stabilizacją napięcia. Eventy, 

food-trucki, mobilne warsztaty – model ten stanowi też kapitalne 

źródło zasilania infrastruktury kempingów, gwarantując awaryjne 

Osobista elektrownia
zasilanie rozlicznych odbiorników prądu w trybie pełnej automatyki 

pracy (z pominięciem potrzeby interwencji użytkownika).

W porównaniu do swego poprzednika – EU65is, przy niemal 

identycznej masie własnej gwarantuje wyższą moc (7 kW), mniejsze 

o ok. 15% zużycia paliwa, a nader wszystko spełnia z zapasem najbar-

dziej rygorystyczne normy emisji spalin. W miejsce gaźnika pojawił 

się elektroniczny wtrysk paliwa (FI), a nowo opracowany falownik to 

jeszcze mniejsze straty energii. Nic więc dziwnego, że zbiornik pa-

liwa o pojemności 19,2 litra gwarantuje do 12 godzin ciągłej pracy. 

Sterowane komputerem dawkowanie paliwa to też ukłon w stronę 

użytkowników oczekujących pewnego rozruchu zimnego silnika. 

Japoński agregat wyposażono w rozrusznik elektryczny, zabezpie-

czenie magneto-termiczne prądnicy i olejowe silnika. Kolejnym udo-

godnieniem jest autosynchronizacja dwóch agregatów EU70iS, co 

daje na wyjściu 14 kW jednofazowej mocy. Na rynku polskim model 

ten oferowany jest z dwoma gniazdami 230 V 16 A i jednym gniaz-

dem 230 V 32 A. Z zestawem transportowym wymiary agregatu to 

848/700/721 mm.

Fot. www.mojahonda.pl

J    
ak trudno jest przetrwać bez zasilania 

230 V, wie każdy – również ci, co podró-

żują. Owszem, za podstawowe źródło 

gatów jednofazowych na uwagę zasługują 

– niektórym już znane – modele serii Hon-

da EU. Znane i – dodajmy – lubiane, przede 

wszystkim przez korzystających z odbiorni-

ków wyjątkowo czułych na wahania napię-

cia i częstotliwości źródła prądu. Urządzenia 

Hondy gwarantują bowiem prąd wysokiej 

jakości.

Na rynku debiutuje Honda EU70iS, jednak 

to nie jedyny przedstawiciel linii EU. Najmniej-

szym agregatem tej serii jest benzynowa 

Honda EU10i. Niewielki rozmiar to pierwsze, 

co rzuca się w oczy. Model ten waży zaledwie 

13 kg, a mieści się w kompaktowej obudo-

wie walizkowej, służąc w ten sposób nawet 

z dala od kempingów. Jest cichy, a na jednym 

baku (pojemności 2,1 litra) potrafi  pracować 

w trybie ECO nawet 8 godzin (w normalnym 

trybie pracy – do 3,5 h). Innymi słowy, praw-

dziwy agregat turystyczny!

Ciche i lekkie
Jednofazowe agregaty prądotwórcze umożliwiają zasilanie 
najpopularniejszych odbiorników na napięcie 230 V. Do zasilania 
urządzeń czułych na jakość prądu, takich jak telewizory LCD, 
laptopy, wzmacniacze itp., dedykowane są agregaty wyposażone 
w stabilizację napięcia (inwerter, cyklokonwerter lub AVR).

 Podobnym czasem pracy charakteryzu-

ją się „wyższe” modele serii EU: EU20i oraz 

EU30i. Oba charakteryzują się odpowied-

nio większą mocą maksymalną, większym 

zbiornikiem paliwa, a co za tym idzie – więk-

szą wagą i wymiarami (choć w stosunku do 

generowanej mocy – nadal niewielkimi). 

Wszystkie mogą pracować w trybie ECO, 

wszystkie umożliwiają ładowanie akumula-

torów typu samochodowego (gniazdo DC). 

Są również względnie ciche, co dla wypo-

czywających ma niemałe znaczenie.

Fot. www.mojahonda.pl

prądu może służyć akumulator pokładowy, 

jednak ten trzeba co jakiś czas podładować, 

uruchamiając silnik. Wygodniej jest mieć 

pod ręką generator prądu, a spośród agre-
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reklama

M 
iędzynarodowy Karnet Kempingowy CCI to paszport 

turysty kempingowego. Ma on na celu ułatwienie tury-

ście pobytu na campingu. Jego posiadacz wraz z mak-

symalnie jedenastoma osobami wspólnie podróżującymi jednym 

samochodem jest objęty ubezpieczeniem odpowiedzialności cywil-

nej w stosunku do wypadków lub szkód spowodowanych osobom 

trzecim.

Karnet pełni równocześnie rolę dokumentu tożsamości, a przede 

wszystkim uprawnia do otrzymania zniżek od ceny zakwaterowania 

na campingu w wysokości do 10% w sezonie turystycznym oraz 40%  

poza sezonem na campingach w Europie (również na terenie Polski), 

z wyłączeniem Albanii, Rumunii i WNP.

Karnet kempingowy jest ważny przez rok od daty zakupu. Zmiana 

terminu ważności to dobra wiadomość i oczekiwana przez polskich 

turystów. Ponadto, posiadacz karty korzystając z aplikacji na telefon 

lub logując się na stronie FICC będzie miał dostęp do wykazu kem-

pingów udzielających zniżki oraz będzie otrzymywał specjalne ofer-

ty bezpośrednio od gestorów kempingów. Cena: 45 zł.

Międzynarodowy Karnet 
Kempingowy – CCI Card

Do nabycia w wybranych biurach turystyki PZM lub wysyłkowo 

w sklepie internetowym: www.pzmtravel.com.pl/pzmsklep

Oprac. JZ
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