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Agregat prądotwórczy do traktora / ciągnika

Zastosowanie Agregatu prądotwórczego napędzanego wałkiem
ciągnika rolniczego stanowi źródło niezależnej energii elektrycznej
w gospodarstwie rolnym. Pozwala zasilać urządzenia elektryczne,
zarówno w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań, jak i w odległych
lokalizacjach, np. w trakcie prac polowych lub budowlanych. Dzięki
zastosowaniu agregatu prądotwórczego do traktora / ciągnika
możemy korzystać z energii elektrycznej, dysponując jedynie uruchomionym traktorem / ciągnikiem.

Zasada działania
Agregat prądotwórczy do traktora / ciągnika napędzany jest wałkiem
odbioru mocy z traktora / ciągnika rolniczego.
Agregat składa się z dwóch elementów:
•

generatora prądu,

•

przekładni, dostosowującej obroty wałka ciągnika rolniczego do
wymaganych przez generator obrotów

Te

elementy

zostały

zabudowane

na

ramie

z

trzypunktowym

zawieszeniem. Pozwala to na zespolenie agregatu z ciągnikiem rolniczym oraz jego przewożenie
zespołu prądotwórczego.
W zależności od zastosowanego generatora i wymaganej przez niego prędkości obrotowej (1500/3000
obr./min), wałek odbioru mocy traktora / ciągnika rolniczego powinien
obracać się z prędkością 370 lub 430 obr./min. Agregat prądotwórczy
bez własnego silnika napędzającego generator znacznie obniża
wydatki, związane z zakupem i późniejszą eksploatacją urządzenia.
Tym samym uwalnia to użytkownika od wydatków związanych z
serwisowaniem silnika. Prostota urządzenia pozwala korzystać z niego
bez

konieczności

posiadania

umiejętności

obsługi

silników

spalinowych oraz układów kontroli i sterowania, stosowanych w standardowych agregatach
prądotwórczych.
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Dobór agregatu prądotwórczego napędzanego wałkiem ciągnika rolniczego

Przy doborze agregatu prądotwórczego do traktora / ciągnika należy
brać pod uwagę:
•

moc urządzeń, jakie mają być z niego zasilane,

•

moc, jaką dysponujemy na wałku odbioru mocy ciągnika.

Dobór powinien uwzględniać prądy rozruchowe urządzeń, a także
kolejność, z jaką będą uruchamiane.

Pytania o szczegółowe informacje dopasowane do indywidualnych potrzeb prosimy kierować do działu
Techniczno - Handlowego AKMEL.
Proponujemy Państwu pomoc techniczną i służymy fachowymi radami związanymi z doborem
i eksploatacją odpowiedniego agregatu prądotwórczego.

Zapraszamy do kontaktu
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