
AMEGA EFB MEGATEX 12V 78Ah 790A
CHARAKTERYSTYKA:

-Płyty akumulatora odlewane grawitacyjnie (najdroższa metoda produkcji płyt akumulatora, płyty odlewane
grawitacyjnie są grubsze od standardowych i najbardziej trwałe)
- Elektrody dodatnie z unikatową kompozycją masy czynnej i z membraną semi-syntetyczną
- Zwiększona żywotność i trwałość cykliczna; nawet trzykrotnie dłuższa niż w akumulatorach standardowych
- Do 130% lepsza zdolność przyjmowania ładunków elektrycznych niż w akumulatorach konwencjonalnych
- Wysoka stabilność i odporność na ekstremalne temperatury w komorze silnika
- Najwyższe bezpieczeństwo użytkowania (wkładki przeciwwybuchowe oraz wieczko Duplex pozwalają na jego instalacje
także w kabinie pasażerskiej).
- Niezawodny rozruch nawet przy skrajnie niskich wartościach temperatury zewnętrznej oraz obciążeniu przez dużą
ilość odbiorników prądu
Dane Techniczne:
- Wymiary: 278x175x190 (dł x szer x wys)
- Pojemność C20: 78Ah
- Prąd Rozruchu: 790A (EN)
- Typ obudowy: L3
- Typ wieczka: Duplex
- Dolne mocowanie: B13
Na zamówienie
Produkt na zamówienie, sprowadzany jest do wybranego sklepu w ciągu 3-7 dni. W przypadku braku towaru u naszego
dostawcy termin może się wydłużyć.

Opis producenta

Produkty marki AMEGA są produkowane przez firmę MEGATEX, która została założona w 1993r. w przemysłowym
mieście Konstantynówka. Podstawowym kierunkiem jej działalności była produkcja wysokiej jakości ołowiu i jego
stopów. Obecnie jest liderem w produkcji tych surowców. Dostarcza je do fabryk akumulatorów na Ukarinie, w krajach
wspólnoty Niepodległych Państw i w Europie.
W 2004r. firma rozpoczęła produkcję akumulatorów rozruchowych. Fabrykę zorganizowano od postaw i wyposażono
w nowoczesne linie produkcyjne.
Kupiła technologię produkcji akumulatorów od znanej niemieckiej firmy MOLL Accu Engineering und Marketing GmbH,
która stawia na jakość i zasłużenie jest europejskim liderem w produkcji akumulatorów.
MEGATEX INDUSTRAL to uruchomiony w 2015 roku zakład produkcji akumulatorów, który produkuje 3 mln.
akumulatorów rocznie. Jest spółką zależną Grupy MEGATEX i jednym z najnowocześniejszych przedsiębiorstw na
Ukrainie.
Fabrykę wyposażono w nowoczesne linie produkcyjne wiodących światowych producentów w branży akumulatorowej.



To zaawansowany technicznie sprzęt o wysokiej wydajności, wymagający minimalnego udziału pracowników fizycznych.
Zastosowanie przez Megatex nowoczesnej technologii produkcji akumulatorów pozwoliło na rozszerzenie asortymentu,
usprawniło sieć dystrybucji oraz pozwoliło na wyprodukowanie niezawodnych jakościowo produktów. .


