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1) Stroje na stejnosměrný proud 

U těchto motorů lze měnit otáčky – používají se jako pohon u těžkých strojů, elektrických 

lokomotiv, trolejbusů atd. Jako dynama se používají pro dobíjení akumulátorů pro naftové a 

benzínové motory, pro startování motorů. Ve stavebnictví se používají i pro aku vrtačky, 

rozbrušovačky, pily, atd. 
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2) Stroje na střídavý proud 

 
Používají se u většiny stavebních strojů. 

 

1) jednofázové - 230 V (osvětlení, ruční elektrické nářadí, čerpadla, rozbrušovačky, kladiva) 
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2) třífázové - 400 V (motory pro jeřáby, výtahy, soustruhy, pily, ohýbačky ocele) 
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3) Písemná část do sešitu 
 

T 4 / 3 Stroje pro stejnosměrný a střídavý proud 

 

 

1) Stroje na stejnosměrný proud 

 

U těchto motorů lze měnit otáčky – používají se jako pohon u těžkých strojů, elektrických 

lokomotiv, trolejbusů atd. Jako dynama se používají pro dobíjení akumulátorů pro naftové a 

benzínové motory, pro startování motorů. Ve stavebnictví se používají i pro aku vrtačky, 

rozbrušovačky, pily, atd. 

              

                                            

2) Stroje na střídavý proud 

Používají se u většiny stavebních strojů. 

 

1) jednofázové - 230 V (osvětlení, ruční elektrické nářadí, čerpadla, rozbrušovačky, kladiva) 

2) třífázové - 400 V (motory pro jeřáby, výtahy, soustruhy, pily, ohýbačky ocele) 
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