
CENTRA FUTURA CA472 47AH 450A
Test starego akumulatora oraz parametrów nowego GRATIS.

 
Futura została stworzona z myślą o nowoczesnych autach charakteryzujących się zwiększonym zapotrzebowaniem na
moc rozruchową wynikającą ze specyficznego użytkowania samochodu (jazda na krótkich odcinkach, częste gaszenie

silnika i ponowny rozruch, parkowanie na wolnym powietrzu, auta z silnikiem Diesla). Doskonałe parametry
akumulatorów Futura pomagają uruchomić auto w praktycznie w każdych warunkach atmosferycznych, z dużymi

wahaniami temperatur i innymi niekorzystnymi czynnikami pogody. Poleca Petrostar.
 

PARAMETRY TECHNICZNE:
Akumulator Centra Futura 47[Ah] - CA 472

Poleca Petrostar
Pojemność akumulatora: 47 [Ah]

Nr. katalogowy: CA 472

 
Długość - 207 [mm]

Szerokość - 175 [mm]
Wysokość - 175 [mm]

Polaryzacja: Prawy plus [P+]
Napięcie: 12 [V] , prąd rozruchu: 450 wg EN [A]

Waga/mocowanie : ok. 12,13 kg / B13

Zalety akumulatora Centra Futura:
- najlepsze parametry rozruchowe.

- najwyższy komfort i bezpieczeństwo.
- konstrukcja wieczka STS lid -specjalnie zaprojektowana i nowoczesna, zapobiega przed wyciekiem elektrolitu.
- ochrona przed zapłonem - centralny system odgazowania chroni przed zapłonem spowodowanym czynnikami

zewnętrznymi.
- technologia Ca/Ca - dłuższy okres przechowywania bez konieczności doładowywania i utraty parametrów.

- magiczne oczko (użyteczny wskaźnik stanu naładowania).
- całkowicie bezobsługowe (wg normy EN).
- pakiet Centra Assistance 3 lata gwarancji.



Futura to akumulatory polecane kierowcom ceniącym bezpieczeństwo i najwyższy komfort użytkowania. Poleca
Petrostar.

Na zamówienie
Produkt na zamówienie, sprowadzany jest do wybranego sklepu w ciągu 24-48h. W przypadku braku towaru u naszego
dostawcy termin może się wydłużyć.

Opis producenta

Firma zaistniała na rynku w roku 1910, kiedy to z inicjatywy berlińskiego przemysłowca, Polaka z pochodzenia Andrzeja
Kaczmarka, otwarto w Berlinie małą fabrykę baterii. Niemal bezpośrednio po odzyskaniu niepodległości, bo już
w styczniu 1919 roku, Andrzej Kaczmarek przeniósł ją do Poznania, gdzie do roku 1925 działała pod nazwą "Pierwsza
Poznańska Fabryka Elementów i Bateryj".
 
W 2012 roku spółka znalazła się na 272. pozycji na Liście 500 największych polskich przedsiębiorstw Tygodnika
Polityka.


