
MORETTI AKUMULATOR ŻELOWY YTZ10S
HONDA YAMAHA YZF R1 R6
AKUMULATOR ŻELOWY MORETTI YTZ10S

Parametry produktu:
Napięcie: 12V,
Typ: żelowy,
Pojemność: 8,5Ah,
Szerokość: 150mm,
Głębokość: 87mm,
Wysokość: 93mm,
Elektrolit w zestawie: nie,
Prąd ładowania: 0.9A,
Prąd rozruchu: 120A,
Ciężar: 3,27kg.
 
Opis:
zakres temperatur: od -50 do 75 0C,
towar posiada certyfikat jakości ISO9001 oraz ISO14001,
posiada większą pojemność od akumulatora kwasowego,
trzykrotnie większa żywotność od akumulatorów kwasowych,
może być montowany w dowolnej pozycji (zaleta akumulatorów żelowych),
 
Firma Moretti posiada certyfikat jakości ISO9001 oraz ISO14001 na wszystkie akumulatory.
 

Informacja dla kupujących akumulatory: Zgodnie z podstawą prawną: USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach
i akumulatorach (Dz. U. z 2016 poz 1803 ze zmianami) jesteśmy zobowiązani do pobierania kaucji w wysokości 30zł. Kiedy
dostarczysz do nas zużyty akumulator do 30 dni zwracamy kaucje. Przypadku nie oddania starego akumulatora kaucja przepada.
Cena akumulatora nie zawierają kaucji.

 
W asortymencie
Sklep nr 1 Praga
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.

https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-praga


Opis producenta

Moretti Parts to firma, która powstała w odpowiedzi na stale rosnące zapotrzebowanie na części zamienne i tuningowe
do jednośladów. Produkty, które znajdują się w naszej ofercie reprezentują najwyższą jakość docenianą przez Polskie
i zagraniczne firmy. Nasze części znaleźć można w ponad 200 salonach i serwisach w całym kraju.
Asortyment części stale rośnie dlatego oprócz części do skuterów czy motorowerów w ofercie znaleźć można również
części do Quadów oraz do starych motocykli. Moretti oferuje także szeroki wachlarz akumulatorów motocyklowych
i samochodowych. Dużym uznaniem wśród motocyklistów cieszą się żelowe akumulatory z wyświetlaczem,
sygnalizujące niski stan napięcia.
W ofercie znaleźć można żarówki, opony, dętki, gaźniki, cylindry, łańcuchy, reflektory i wiele innych części, które
zapewniają bezawaryjną jazdę lub pozwalają zwiększyć osiągi pojazdu.


