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Traktorová kardanová elektrocentrála M-WATT
420-AVR-1500 Linz + zvárací invertor
Na nami predávané kardanové elektrocentrály značky MEDVED vykonávame autorizovaný servis s dodávkou
náhradných dielov. Na nami predané stroje ponúkame zľavu 15% na pozáručné servisné práce.
Profesionálna kardanová elektrocentrála MEDVED M-WATT 420-AVR-1500 Linz je určená pre napájanie bežných
elektro-spotrebičov, čerpadiel, elektromotorov a kompresorov.
Vďaka regulácii napätia AVR je určená aj pre napájanie citlivých spotrebičov a elektroniky.
České traktorové elektrocentrály s kardanovým napojením MEDVED M-Watt sú využívané predovšetkým v
poľnohospodárstve (pre farmy, bioplynové stanice, liahne a dojárne), pre stavebné použitie a ostatné aplikácie, kedy je
nutná dodávka elektrickej energie mimo distribučnej siete a máte možnosť využiť mechanizáciu sa štandardným
kardanovým pripojením - traktory apod..
Hlavnou výhodou elektrocentrál poháňaných hriadeľov je okamžitá pripravenosť a veľmi nízke časové a
finančné náklady na údržbu. Rad poľnohospodárskych družstiev a fariem ich využíva ako núdzový záložný zdroj pre
prípad nečakaného výpadku prúdu.

Technické parametry
elektrický výkon 400 V
prúd 400 V
regulácia napätia
minimálny výkon traktora
minimálne otáčky kardanu
optimálne otáčky kardanu
otáčky alternátora
zásuvka 230V
zásuvka 400V
hmotnosť

42
61,5
AVR
80
435
540
1.500
1x32
1x63
258

kVA
A
HP
1/min.
1/min.
1/min.
A
A
kg

Charakteristika a přednosti
• profesionálna kardanová elektrocentrála
• kvalitný a dostatočne výkonovo dimenzovaný alternátor
LINZ
• možná úprava zásuviek a ističov podľa noriem a
priania zákazníka
•
•
•
•

kvalitné robustný rám
štandardizované kardanové spojenie "šestidrážka"
bežný trojbodový záves za traktor
hertzmeter dobre viditeľný z kabíny traktora

Ceníková cena:
Prodejní cena:
Dostupnost:

5.222,- Kč
(6.266,- s DPH)

4.699,- Kč
(5.639,- s DPH)
skladem
DOPRAVA ZDARMA

• nízke prevádzkové a servisné náklady
• dlhodobo minimálna údržba
• široký výber modelov

V uvedených cenách je zahrnutá doprava a predpredajný servis.
Na kardanové elektrocentrály MEDVED je poskytovaná záruka 24 mesiacov.
Na nami dodané generátory vykonávame autorizovaný záručný a pozáručný servis s rýchlou dodávkou náhradných dielov.
Na nami predané stroje poskytujeme zľavu 15% pozáručné servisné práce.
Kardanové elektrocentrály značky MEDVED sa vyrábajú v Českej republike ako profesionálne zariadenia pre
poľnohospodárstvo. Modelový rad zahŕňa široký typovú a výkonovú škálu kardanových elektrocentrál, ktorá spĺňa vysoké
požiadavky väčšiny klientov. Generátory sú zostavované zo vysoko kvalitných súčastí od preverených svetových
dodávateľov. Sú používané špičkové motory HONDA, Briggs&Stratton, Vanguard a alternátory LINZ. Ak máte akékoľvek
otázky k agregátom M-Watt alebo potrebujete vyrobiť agregát na mieru, radi vám poradíme a navrhneme možné riešenie.

