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Traktorová kardanová elektrocentrála M-WATT
350-AVR-1500 Linz
Na námi prodávané kardanové elektrocentrály značky MEDVED provádíme autorizovaný servis s dodávkou
náhradních dílů. Na námi prodané stroje nabízíme slevu 15% na pozáruční servisní práce.
Profesionální kardanová elektrocentrála MEDVED M-Watt 350-AVR-1500 Linz je určena pro napájení běžného
vybavení farem a družstev - běžných spotřebičů, elektromotorů, čerpadel, kompresorů, apod..
Díky regulaci napětí AVR je určena také pro napájení citlivých spotřebičů a elektroniky.
České traktorové elektrocentrály s kardanovým napojením MEDVED řady M-Watt jsou využívány především v
zemědělství (pro farmy, bioplynové stanice, líhně a dojírny), pro stavební použití a ostatní aplikace, kdy je nutná dodávka
elektrické energie mimo distribuční sít a máte možnost využít mechanizaci se standardním kardanovým připojením traktory apod..
Hlavní výhodou elektrocentrál poháněných hřídelí je okamžitá připravenost a velmi nízké časové a finanční
náklady na údržbu. Řada zemědělských družstev a farem je využívá jako nouzový záložní zdroj pro případ nečekaného
výpadku proudu.

Technické parametry
elektrický výkon 400 V
proud
regulace napětí
minimální výkon traktoru
minimální otáčky kardanu
optimální otáčky kardanu
otáčky alternátoru
zásuvka 230V
zásuvka 400V
hmotnost

35
50,7
AVR
68
435
540
1.500
1x32
1x63
242

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

Charakteristika a přednosti
• profesionální kardanová elektrocentrála
• kvalitní a dostatečně výkonově dimenzovaný alternátor LINZ
• regulace napětí AVR pro napájení citlivých přístrojů a
elektroniky
• možná úprava zásuvek a jističů dle norem a přání
zákazníka
•
•
•
•

kvalitní robustní rám
standardizované kardanové spojení "šestidrážka"
běžný tříbodový závěs za traktor
hertzmeter dobře viditelný z kabiny traktoru

Ceníková cena:
Dostupnost:

179.100,- Kč
(216.711,- s DPH)
na vyžádání
DOPRAVA ZDARMA

• nízké provozní a servisní náklady
• dlouhodobě minimální údržba
• široký výběr modelů

V uvedených cenách je zahrnuta doprava a předprodejní servis.
Na kardanové elektrocentrály MEDVED je poskytována záruka 24 měsíců.
Na námi dodaný generátory provádíme autorizovaný záruční a pozáruční servis s rychlou dodávkou náhradních dílů.
Na námi prodané stroje poskytujeme slevu 15% pozáruční servisní práce.
Kardanové elektrocentrály značky MEDVED jsou vyráběny v České republice jako profesionální zařízení pro zemědělství.
Modelová řada zahrnuje širokou typovou a výkonovou škálu kardanových elektrocentrál, která splňuje vysoké požadavky
většiny klientů. Generátory jsou sestavovány z vysoce kvalitních součástí od prověřených světových dodavatelů. Jsou
používány špičkové motory HONDA, Briggs&Stratton, Vanguard a alternátory LINZ. Máte-li jakékoli dotazy k agregátům MWatt nebo potřebujete vyrobit agregát na míru, rádi vám poradíme a navrhneme možné řešení.

