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Akumulator Żelowy HAZE HZY
12-110 MARINE 12V 119Ah
Cena

1 190,00 zł

Dostępność

Niedostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

HZY 12-110 MARINE

Kod producenta

HZY 12-110 MARINE

Opis produktu
Seria HZY to akumulatory wykonane w technologii żelowej, bezobsługowe, o 12-letniej żywotności. Zapewniają wysoką
wydajność podczas długich rozładowań i wysokie prądy rozruchowe. Gwarantują bezproblemowe zimowanie - do 6 miesięcy
bez ładowania.

Odmiana MARINE to akumulatory o wzmocnionej obudowie, idealne do jachtów i łodzi. Zaprojektowane zostały
dwufunkcyjnie: do rozruchu silnika oraz niezawodnego zasilania sprzętu pokładowego. Akumulatory MARINE tolerują
przechyły do 90°, a nawet ciągłą pracę w poziomie, posiadają wygodne uchwyty ułatwiające przenoszenie.

Akumulatory HZY MARINE posiadają podwójne wyprowadzenia: na klemy i przewody oczkowe, mogą być zainstalowane w
pojemnikach ochronnych.

Żelowe akumulatory do jachtów i łodzi – bezobsługowe i bezkonkurencyjne
Dobrej jakości akumulator to gwarancja sprawnego działania urządzenia, które jest w niego wyposażone. Za akumulatory o
najwyższej jakości i najnowocześniejsze uznawane są bezobsługowe akumulatory żelowe. Ich zastosowanie może być bardzo
różnorodne. Zasilają tak niewielkie urządzenia jak kasy fiskalne, ale również samochody czy dużej wielkości jachty i łodzie.

MARINE to żelowe akumulatory do jachtów i łodzi. Są wyjątkowo trwałe, ich żywotność to aż 12 lat. Ich zaletą jest także
możliwość bezpiecznego magazynowania ich zimą, nawet przez 6 miesięcy bez konieczności ładowania. Akumulatory do łodzi
i jachtów są dwufunkcyjne. Służą zarówno do rozruchu silnika, jak również zasilają niezbędny na pokładzie sprzęt – na przykład
nawigacyjny. Akumulatory żelowe do łodzi mają wzmocnioną obudowę, dzięki czemu są bardzo odporne na wstrząsy i
uszkodzenia podczas transportu i składowania.

Akumulatory do jachtów w wersji HZY MARINE są niezawodne nawet podczas długich i trudnych morskich wypraw. Znajdują
się w nich podwójne wyprowadzenia na przewody oczkowe i klemy. Istotną zaletą akumulatorów do łodzi jest to, że mogą one
pracować bez przeszkód nawet podczas przechyłu do 90 stopni, jak również w poziomie.
Wysoka sprawność i długa żywotność
Akumulatory żelowe do łodzi wyposażone są w uchwyty, które pozwalają w łatwy sposób je przenosić. Żelowe akumulatory do
jachtów wykonane są w nowoczesnej technologii, wykorzystany w nich elektrolit ma konsystencję żelu i zagęszczany jest
mieszanką krzemionki. Takie rozwiązanie gwarantuje wysoką sprawność akumulatorów, długą żywotność i bezawaryjną pracę.
Żelowe akumulatory do jachtów mają aż dwunastoletnią żywotność, co potwierdza certyfikat bateryjny obowiązujący w Unii
Europejskiej. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań akumulatory żelowe do łodzi są odporne na korozję,
wyeliminowany został także ich niekorzystny wpływ na zdrowie. To także produkty przyjazne dla środowiska naturalnego – nie
emitują bowiem szkodliwych oparów kwasu siarkowego.
PARAMETRY:
- Napięcie (V): 12
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Pojemność (C20): 119Ah
Prąd Rozruchu: 854A
Waga (kg): 31,5
Połączenie: śruba M8
Wymiary (dł / szer/ wys): 329x173x209
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