
YUASA YBX3054 AKUMULATOR 36AH 330A P+
Test starego akumulatora oraz parametrów nowego GRATIS.

 
Dla naszych wiernych klientów proponujemy do każdego akumulatora rabaty lub gratisy. O szczegóły pytaj
sprzedawców.
 
Japoński koncern Yuasa Corporation powstały w 1918 r. jest największym producentem akumulatorów motocyklowych.
Od wielu lat akumulatory firmy Yuasa są fabrycznie montowane w nowych japońskich motocyklach. Świadczy to
o bardzo wysokiej jakości akumulatorów Yuasa. Koncern zużywa 11% światowych zapasów ołowiu. Jest przodownikiem
w wyznaczaniu trendów rozwojowych w swoim sektorze. Yuasa produkuje również akumulator samochodowe, które
trafiają, lub trafiały na pierwsze wyposażenie do taki marek jak: Honda, Toyota, Nissan, Mazda, Ford, Chevrolet,
Chrysler, Peugeot, General Motors, Hyundai, Suzuki. Akumulator YBX 3054 poleca: Petrostar Warszawa.
 
Seria akumulatorów Yuasa YBX 3000 zastępuje dawną serię Professional.
Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą sklepu Petrostar. Polecamy także prostowniki.

Seria akumulatorów YUASA YBX 3000 jest zaprojektowana aby poradzić sobie ze zwiększonym zapotrzebowaniem
mocy, jaką posiada współczesny pojazd. YUASA wykorzystała swoje globalne koneksje z producentami oryginalnych
części oraz doświadczenie na rynku wtórnym, aby stworzyć akumulator, który wykorzystuje najodpowiedniejsze procesy
technologiczne. To sprawia, że seria YBX 3000 jest wyprodukowana tak, aby radzić sobie we wszystkich sytuacjach
i środowiskach. Poleca: Petrostar Warszawa.
 
 
Korzyści z użytkowania Akumulatora YUASA YBX 3000 :
około 30 000 rozruchów
szczelna, podwójna pokrywa redukcja ubytków wody o 30% przeszedł testy dachowania VDA* zintegrowana rączka
i system p-poż state of charge indicator (SOCI) unikalny kod QR 2 lata gwarancji

INFORMACJA
Zgodnie z podstawą prawną: USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 79 poz. 666 art.
54.p.-1-5, art. 55 p.1.) jesteśmy zobowiązani do:pobierania kaucji w wysokości 30zł w przypadku nie oddania starego
akumulatora, (klient ma 30dni na dostarczenie zużytego akumulatora inaczej kaucja przepada). Jeżeli masz zużyty
akumulator, niezależnie w jakim jest on stanie przywieź go do naszych punktów: sklepów stacjonarnych. Nasza firma



odbierze państwa stary akumulator i zutylizuje go bezpłatnie. Poleca: Petrostar Warszawa.

Cena akumulatora nie zawiera kaucji.
Niedostępny
Produkt chwilowo niedostępny.
Kliknij w przycisk pod ceną i pozostaw nam swoje dane, a poinformujemy Cię niezwłocznie o przewidywanym terminie
dostawy.

Opis producenta

Japoński koncern Yuasa Corporation powstały w 1918 r. jest największym producentem akumulatorów motocyklowych. Od
wielu  lat  akumulatory  firmy  Yuasa  są  fabrycznie  montowane  w  nowych  japońskich  motocyklach.  Świadczy  to  o  bardzo
wysokiej jakości akumulatorów Yuasa. Koncern zużywa 11% światowych zapasów ołowiu. Jest przodownikiem w wyznaczaniu
trendów rozwojowych  w swoim sektorze.  Yuasa  produkuje  również  akumulator  samochodowe,  które  trafiają,  lub  trafiały  na
pierwsze wyposażenie do taki marek jak: Honda, Toyota, Nissan, Mazda, Ford, Chevrolet, Chrysler, Peugeot, Hyundai, Suzuki,
Isuzu. Akumulator wapniowy Ca/Ca producent Yuasa z serii 5000 model: YBX 5096 80 AH 760 A P +, poleca państwu sklep
motoryzacyjny: Petrostar Warszawa.

Dobierz akumulator:   Yuasa 

http://batterylookup.yuasa.co.uk/workshop/lookup/makemodel/

