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Bardzo często w naszej profesji
przychodzi nam pracować
w miejscach, gdzie z założenia
nie ma prądu. Agregat
prądotwórczy jest zatem
niezbędnym wyposażeniem
ekipy realizującej zlecenie poza
siedzibą firmy. Jaki wybrać?
Inżynierowie z firmy Honda,
tworząc debiutujące obecnie
na rynku modele, odpowiedzieli
na najistotniejsze wymagania
najbardziej wymagających
fachowców! Nowoczesne
agregaty EM4500CXS
i EM5500CXS skrywają wiele
unikalnych i opatentowanych
rozwiązań – przybliżmy
najciekawsze.

Fot. Materiały Honda Motor Co. Ltd.

Japońska technologia dla nas

Dobrze znane agregaty marki HONDA poddano teraz modernizacji z myślą o najbardziej
wymagających użytkownikach.
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SILNIKI PRZEMYSŁOWE SERII
IGX W STANDARDZIE!

Uwagę zwraca całkowicie nowy design.
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Wodzyński, odpowiedzialny za sprzedaż
agregatów prądotwórczych Honda na polskim rynku. – Zastosowanie i-AVR oraz sil-
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w ten sposób aż 7000W mocy - w czasie
do 10 sekund!
Inteligentny automatyczny stabilizator napięcia (i-AVR) w agregatach EM4500CXS oraz EM5500CXS gwarantuje
otrzymanie parametrów wyjściowych napięcia i częstotliwości zbliżonych do tych
pochodzących z technologii inwerterowej,
a to oznacza dla użytkownika pewność,
że oba modele przeznaczone są do zaFot. Aries Power Equipment Sp.zo.o.

silania wszystkich typów odbiorników
jednofazowych: elektronarzędzi i bardzo
czułych na wysoką jakość źródła zasilania
odbiorników elektronicznych!

4,5 kW LUB 5,5 kW
Agregaty prądotwórcze marki Honda zwracają uwagę całkowicie nowym designem i zestawem

Oba agregaty Hondy skonstruowano

transportowym w standardzie.

do najtrudniejszych zadań. Jeśli na przykład obroty silnika nadmiernie wzrosną,
silnik wyłączy się automatycznie, by zabezpieczyć kosztowne urządzenie przed
nadmiernym przeciążeniem (funkcja wykrywania za wysokich obrotów). Podobne zabezpieczenie zadziała, gdy tylko pojawi się niebezpieczne wahanie napięcia
(funkcja wykrywania wahań napięcia). Oba
Fot. Aries Power Equipment Sp.zo.o.

agregaty prądotwórcze jednofazowe Honda wyposażono oczywiście w rozrusznik elektryczny, tryb pracy ekonomicznej
ECO i powiększone zbiorniki paliwa (23,5
litra) ze wskaźnikiem poziomu paliwa.
Co ciekawe, inżynierom udało się zmniej-

Inżynierowie obniżyli masę agregatów i dodali prócz zestawu transportowego ciekawe funkcje.

szyć masę agregatów: model EM4500CXS
waży 93,7 kg, a mocniejszy o 1 kW model EM5500CXS – 96 kg. Oba modele

WYBÓR OPTYMALNEGO
MODELU
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Equipment Sp. z o.o. – Gama modeli agregatów marki Honda jest naprawdę bogata
i dostosowana do wszystkich potrzeb profesjonalistów, więc poza omawianymi z serii EM znajdziemy tu także agregaty serii
EU, EC czy EG. Seria EU to najbardziej zaawansowana technologicznie grupa agregatów prądotwórczych Honda. Do najważniejszych cech tej grupy należą m.in.
inwerterowa stabilizacja napięcia, wyciszona praca, mała waga. Z drugiej strony
znajduje się seria EC – agregaty przeznaczone na place budowy, czyli do zasilania
Fot. Aries Power Equipment Sp.zo.o.

elektronarzędzi. Najpopularniejszy model to ECT7000 i jego odmiana z dużym
zbiornikiem ECMT7000. Warto zwrócić
też uwagę na model ECM2800 i EC3600.
Obojętnie jednak, jaki model wybierzemy,
najpoważniejszym argumentem będzie
gwarancja japońskiej technologii.
Aries Power Equipment Sp.z o.o.
www.mojahonda.pl
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EM4500CXS i EM5500CXS wyposażono w inteligentny automatyczny regulator napięcia (iAVR)
oraz nową prądnicę. Dzięki temu możliwe jest dostarczenie w czasie do 10 sekund mocy o wartości
aż 7000 watów, potrzebnej do uruchomienia odbiornika wymagającego dużego prądu rozruchowego.
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