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Ευέλικτο προϊόν με Ευρεία 
γκάμα, καλύπτει τις 
απαιτήσεις του σύγχρονου 
στόλου οχημάτων, υψηλού 
και μεσαίου επιπέδου, 
παρέχοντας διαρκής και 
αξιόπιστη ισχύ σε όλα τα 
κριτήρια απόδοσης

Πολυδιάστατη απόδοση

Ενισχυμένες Μπαταρίες – Γκάμα Enhanced - Σειρά AGM & EFB
Η γκάμα ενισχυμένων μπαταριών αναπτύχθηκε για να ανταποκρίνεται στις αυξημένες απαιτήσεις των οχημάτων τελευταίας γενιάς, ειδικά για 
αυτά με σύστημα λειτουργίας Start & Stop. Η μπαταρίες Powerdrive AGM είναι η ιδανική λύση για οχήματα με προηγμένη τεχνολογία Start & Stop. 
Ειδικοί, απορροφητικοί διαχωριστές γυαλιού εξασφαλίζουν σημαντική βελτίωση σε όλα τα κριτήρια απόδοσης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων 
που αφορούν την αντοχή σε κύκλους φορτοεκφορτίσεων, την ανάκτηση ενέργειας από το σύστημα πέδησης και την υψηλή απόδοση CCA.
Η μπαταρίες Powerdrive EFB είναι η πλέον αξιόπιστη λύση για οχήματα τελευταίας γενιάς με βασικό σύστημα λειτουργίας Start & Stop, 
προσφέροντας ανώτερη αντοχή σε έντονες συνθήκες οδήγησης και αξιόπιστη ισχύς. Επιπρόσθετα, οι μπαταρίες Powerdrive EFB είναι μία 
ιδανική εναλλακτική επιλογή για οχήματα χωρίς κινητήρες Start-Stop, προσφέροντας σημαντικά υψηλότερη απόδοση και διάρκεια ζωής από τις 
συμβατικές μπαταρίες.

Πολυδιάστατη Απόδοση – Γκάμα All Rounder - Σειρά Commander & Master 
Ευρεία γκάμα μπαταριών, που αναπτύχθηκε για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις εκκίνησης της πλειονότητας των οχημάτων στο δρόμο 
σήμερα. Η σειρά μπαταριών Powerdrive Commander είναι σχεδιασμένη για να καλύπτει τις αυξημένες απαιτήσεις ισχύος σύγχρονων οχημάτων 
με υψηλά επίπεδα τεχνολογίας. Οι μπαταρίες Powerdrive Commander προσφέρουν υψηλής έντασης CCA ακόμη και σε εξαιρετικά χαμηλές 
θερμοκρασίες, για την κάλυψη του υψηλού φορτίου ηλεκτρικών απαιτήσεων της τελευταίας γενιάς premium αυτοκινήτων.
Ευέλικτο προϊόν με ευρεία γκάμα, οι μπαταρίες Powerdrive Master καλύπτουν τις απαιτήσεις του σύγχρονου στόλου οχημάτων, υψηλού και 
μεσαίου επιπέδου. Σχεδιασμένες για να παρέχουν διαρκή και αξιόπιστη ισχύ σε όλα τα κριτήρια απόδοσης, οι Powerdrive Master προσφέρουν 
πολυδιάστατη κάλυψη των αναγκών των οχημάτων.  Οι Powerdrive Master παρέχουν μια ισορροπημένη προσέγγιση μεταξύ ισχυρής εκκίνησης 
του κινητήρα και μεγάλο χρόνο ζωής για τη συντριπτική πλειονότητα των οχημάτων με τυπικά ηλεκτρικά φορτία.

Ενισχυμένες Μπαταρίες Βαρέως Τύπου – Γκάμα Enhanced HD  -  Σειρά Heavy Duty EFB 
Η σειρά Heavy Duty EFB αναπτύχθηκε για να καλύψει τις αυξημένες απαιτήσεις της τελευταίας γενιάς οχημάτων βαρέως τύπου.
Χρησιμοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, οι μπαταρίες Heavy Duty EFB (Ca+/Ca- Sealed MF), έχουν σχεδιαστεί για να 
ανταποκρίνονται στις αυξημένες απαιτήσεις ισχύος  των λειτουργειών “Hotel Facility" των σύγχρονων φορτηγών, επιδεικνύοντας εξαιρετική 
αντοχή στις κυκλικές φορτοεκφορτίσεις, καθώς και σημαντική αντοχή στους κραδασμούς.

Πολυδιάστατη Απόδοση Βαρέως Τύπου – Γκάμα All Rounder HD - Σειρές Master HD & Conventional HD
Γκάμα μπαταριών κατάλληλη για τα περισσότερα σύγχρονα φορτηγά με βασικές ηλεκτρικές απαιτήσεις.
Οι μπαταρίες Powerdrive Master Heavy Duty, Ca+/Ca-, κλειστού ή ανοιχτού τύπου, είναι η κατάλληλη επιλογή για μεγάλο μέρος του σύγχρονου 
στόλου φορτηγών στο δρόμο σήμερα, που διαθέτουν βασικές ηλεκτρικές ανάγκες καλύπτοντας τις απαιτήσεις για δυνατή εκκίνηση και μεγάλη 
διάρκεια ζωής. Οι μπαταρίες Powerdrive Conventional Heavy Duty έχουν σχεδιαστεί να είναι κατάλληλες για μεγάλο εύρος εφαρμογών, και 
εξασφαλίζουν σωστή ισχύ και ικανοποιητική διάρκεια ζωής, σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας.

Διαθέσιμες Γκάμες Προϊόντων

Oι μπαταρίες POWERDRIVE, σύγχρονης 
τεχνολογίας Ca+/Ca- χωρίς συντήρηση, είναι 
διαθέσιμες για Ευρωπαϊκά (DIN), Ιαπωνικά 
(JIS) και για βαρέως τύπου οχήματα ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Εσωτερικού Σχεδιασμού

[ JIS STANDARDS ]

Τεχνολογία 
Expanded Metal 
Ca-Ca

Αντιεκρηκτική προστασία 
με ενσωματωμένο
flame arrestor

Αντιεκρηκτική προστασία,
ακόμα και σε μεγάλες κλίσεις 
της θέσης της μπαταρίας

Λαβύρινθος σχεδιασμένος για
την αποφυγή διαρροής, ενώ
επιτρέπει την επανασυμπύκνωση 
του ηλεκτρολύτη

Ενδεικτικό
φόρτισης

Πώματα
unscrewable
με O-ring για

απόλυτη
στεγανοποίηση

Κεντρικό σύστημα 
εκτόνωσης αερίων 4Κ 
για σίγουρη προστασία 
από διαρροές

[ DIN STANDARDS ]

Μικροπορώδης
Διαχωριστήρας

Ενεργή ύλη 
σχεδιασμένη 
για υψηλές 
αποδόσεις CCA
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