
AMEGA PREMIUM M5 MEGATEX 12V 65Ah
640A
Akumulatory Amega M5 dedykowane są do samochodów z standardowym
wyposażeniem, jest to dobry wybór dla większości klientów.
 

CHARAKTERYSTYKA:
Technologia wapniowa Ca/Ca (dłuższy okres przechowywania bez konieczności doładowywania i utraty
parametrów.)Bezobsługowe (według norm europejskich EN)
Niezawodność i odporność na liczne cykle ładowania i rozładowywania
Odpowiednie do pojazdów o wysokim zapotrzebowaniu energii
Zwiększona pojemność rezerwowa (+15% w swoim segmencie)
Możliwość pracy w szerokim zakresie temperatur: od -45 stopni C do +55 stopni C
Stabilny prąd rozruchu w ciągu całego okresu użytkowania akumulatora
Odporność na wysokie i niskie temperatury
Niska zdolność rozładowania
Wysoki poziom bezpieczeństwa
PARAMETRY:
-Wymiary: 242x175x190
-Prąd Rozruchu: 640A w normie EN
-Położenie Biegunów: Prawy +
W asortymencie
Sklep nr 1 Praga Sklep nr 2 Mokotów Sklep nr 3 Bielany Sklep nr 4 Ursus Sklep nr 5 Wawer Sklep nr 6 Białołęka
Produkt znajduje się w ofercie tych sklepów, ale stany uzupełniane są co kilka dni więc mogą wystąpić chwilowe braki.
Na pozostałe oddziały sprowadzany jest z w ciągu 2-3 dni.

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

https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-praga
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-mokotow
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-bielany
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-ursus
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-wawer
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-bialoleka


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. .


