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ДВИЖЕЩА ИНОВАЦИЯ

АКУМУЛАТОРЪТ НА БЪДЕЩЕТО RUNNING
BULL. ОТ БАННЕР
Акумулаторът Running Bull използва за най-доброто разгръщане на
своя капацитет най-новото ноу-хау: AGM-технологията. С AGMакумулатора БАННЕР отива още една крачка напред в бъдещето
на акумулаторната технология. С една акумулатор, в която
вече няма свободен, течен електролит, БАННЕР постига
нови стандарти по отношение на капацитет, сигурност и
освободеност от поддръжка.
Акумулаторът Running Bull е най-доброто решение
навсякъде там, където превозни средства със
специален допълнителен разход се нуждаят
от много ток за по-дълги периоди от
време.
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РАБОТОСПОСБНОСТ БЕЗ КРАЙ
На основата на своята иновативна AGM-технология Running Bull има една еднозначна
претенция: Тя се прилага там, където други други отдавна да са издъхнали. С други думи там,
където изискването звучи съвсем просто: Мощността никога не стига.

ПРЕДИМСТВАТА
- ПРОДЪЛЖИТЕЛНА РАБОТОСПОСБНОСТ
- МАКСИМАЛЕН КАПАЦИТЕТ(70 AH)
- ОПТИМАЛНА СТАРТЕРНА МОЩНОСТ(760 A)
- УСТОЙЧИВОСТ НА ТРУСОВЕ
- СТАБИЛНОСТ НА ЦИКЛИ
- ХЕРМЕТИЗИРАНА
- СИГУРЕН СРЕЩУ ИЗТИЧАНЕ
- НАЙ-МОДЕРНА AGM-ТЕХНОЛОГИЯ
- АБСОЛЮТНО НЕНУЖДАЕЩ СЕ ОТ ПОДДРЪЖКА
- ДЪЛГОЛЕТЕН
- НИСКО САМОРАЗРЕЖДАНЕ
- ДЪЛЪГ СРОК НА СКЛАДОВО СЪХРАНЕНИЕ
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ПЪЛНА МОЩ

ЗА НАЙ-ТЕЖКАТА И ПРОДЪЛЖИТЕЛНА УПОТРЕБА
Само разглеждайки сферите на приложение на акумулатора Running Bull на човек му става
ясно: тя има мощност. Running Bull извършва най-тежките задачи – на строителната площадка,
на полето или в тежкото ежедневие на транспортния бизнес.

СФЕРИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
- ВСИЧКИ МОДЕРНИ ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ
- СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО (трактори, комбайни, унимог,...)
- СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ (багери, вибробаляци,...)
- ТАКСИТА, АВТОБУСИ И СПЕЦИАЛНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (снегоутъпкващи
машини, спасителни снегоходни машини,...)
- СПЕЦИАЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ С МНОГО ВИСОК РАЗХОД НА ТОК (озвучителни
системи, телевизия, самостоятелно отопление на автомобили, външно
осветление,...)
- ОФРОУД автомобили

RUNNING BULL_AGM
специално завинтване

гнездо на вентила

плюсова клетка

минусова клетка
комплект на минусовата клетка
минусова платка
мрежа
сепаратор
плюсова платка
мрежа

защита от обратно
възпламеняване

AGM – НОВАТА ГЕНЕРАЦИЯ
АКУМУЛАТОРНА ТЕХНОЛОГИЯ
По-мощна, по-сигурна и абсолютно неизискваща поддръжка – като AGM – акумулатор Running
Bull налага нови мащаби в работоспособността и надеждността.
БЕЛЕЗИТЕ НА RUNNING BULL КАТО AGM-АКУМУЛАТОР
- елекролитът е обвит във фазерна мембрана
- акумулатора е херметически затворена посредством вентил
ПРЕДИМСТВАТА:
Киселината не може да изтече и Running Bull не изисква абсолютно никаква
поддръжка!
TYPENPROGRAMM

57001

59501

Напрежение
Капацитет K20 (Ah)
Студен стартов ток EN (A)
Макс. дължина
Макс. ширина
Макс. височина на кутията=
Макс. обща височина
Захващане (mm)
Полюси
Schaltung

12 V
70 Ah
760 A
278 mm
175 mm

12 V
95 Ah
850 A
354 mm
175 mm

190 mm
B 13
1
0/50/D

190 mm
B 13
1
0/50/D
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ДЪЛЪГ ЖИВОТ

AGM – ТЕХНОЛОГИЯТА
Произвежданият при зареждането (max 14,4 V) газ се отвежда от
порите на стъклофазера до отрицателния електрод, където се
преобразува отново във вода или рекомбинира (затова този
метод се нарича рекомбиниране). Следствието: Загубата на вода
е невъзможна. Освен това електродните платки за толкова
силно притиснати че всякако изтичане е невъзможно.
Следствието: много висока стабилност на циклите и подълъг живот.
За презареждане на акумулатора ние
препоръчваме
изключително
и
само
използването на зарядни устройства за
съответно напрежение (14,4 V) с линия за
отчитане на зареждането IU. Програмата
от аксесоари на БАННЕР предлага за
това един голям избор!

кислородна рекомбинация
минусов електрод

плюсов електрод
вентил

напоен с киселина стъклофазер
2Pb+O22PbO
2PbO+2H2SO42PbSO4+2H2O
2PbSO4+4e-+4H+2Pb+2H2SO4

2H2OO2+4H+4e-
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ПАТЕНТИ
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AccuSafe e съвместен патент с Gore. Правата са отстъпени на фирма Gore DE 197 03 444.
AccuSafe нов e патентна заявка на Баннер A – 943/2001
Двоен капак e съвместен патент с Moll U – 02027 9204 (Процедурата все още е в ход, патентовано също и в САШ)
Завинтване и Двоен капак Magic Eye е съвместна разработка с Moll 202 18730.6
Предпазен клапан AGM е съвместна разработка Accumalux

Баннер Батерии България ЕООД
Адрес на регистрация: 1303 София, ул. Марко Балабанов 4.
Адрес за кореспонденция: 1583 София, бул. Цветан Лазаров 97.
Тел: (02) 889 01 20, Факс: (02) 889 01 21
e-mail: office.bbg@bannerbatteries.com

www.bannerbatteries.com

