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Link do produktu: https://www.akumulatory24.pl/optima-rtu-42-p-235.html

Optima Batteries RED
TOP RTU4.2 12V 50Ah
815A AGM RTU 4.2
Cena brutto

879,00 zł

Cena netto

714,63 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

RTU4.2

Kod producenta

8042500008882

Kod EAN

2050001588685

Producent

Optima Batteries

Model

RTU 4.2

Napięcie [V]

12

Pojemność [Ah]

50

Prąd rozruchu [A]

815

Polaryzacja

Lewy Plus

Długość [mm]

254

Szerokość [mm]

175

Wysokość [mm]

200

Waga [kg]

17,2

Opis produktu
Akumulator ołowiowy z konstrukcją płyt spiralnych RED TOP
Wytrzymały akumulator rozruchowy do wymagających zadań! Idealnie nadaje się do eksploatacji w maszynach rolnych i
budowlanych, gdzie panują ciężkie warunki pracy oraz długie okresy przechowywania. Niezbędne czynności konserwacyjne
wymagają od każdego rolnika i robotnika budowlanego czasu, co może prowadzić do zmniejszonej produktywności oraz strat
finansowych. Akumulatory OPTIMA® stanowią odporne i niezawodne źródło zasilania do wymagających zadań w sektorze
przemysłowym oraz zapewniają przy minimalnym montażu i zmniejszonych kosztach obsługi zminimalizowanie czasu
przestoju. Akumulator Red Top to jedyny akumulator rozruchowy, zaprojektowany specjalnie do ekstremalnych obciążeń.
Dzięki opatentowanej technologii SPIRALCELL® akumulator zapewnia w porównaniu ze zwykłymi akumulatorami 15-krotnie
większą odporność na wstrząsy oraz podwójną żywotność. Ponadto posiada zabezpieczenie przed wyciekiem, jest bardzo
odporny na wysoką i niską temperaturę i może być przez dłuższy czas przechowywany bezobsługowo. W przeciągu
decydujących pierwszych 10 sekund podczas uruchamiania pojazdu osiągana jest zwiększona moc startowa. Zmniejszony
opór wewnętrzny oraz całkowicie zamknięta obudowa są kluczem do wyjątkowo wysokiej mocy startowej, przedłużonej
żywotności i możliwości szybkiego naładowania. Nie ma możliwości wycieku kwasu, dlatego jest to rozwiązanie czyste i
przyjazne dla użytkownika i środowiska.
Cechy szczególne
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15-krotnie większa odporność na wstrząsy
Bardzo wytrzymały, długa żywotność
Zabezpieczony przed wyciekiem, możliwość montażu w prawie wszystkich pozycjach
Akumulator rozruchowy zoptymalizowany do urządzeń wielkoprądowych
Charakterystyka
Nie wymaga konserwacji
Wysoka odporność na dużą ilość cykli
Szybkie ładowanie
Niewielkie samorozładowanie
Dobra wydajność w ekstremalnej temperaturze
Podwójna żywotność w porównaniu ze zwykłymi bateriami
Niewielki opór wewnętrzny
Większa moc energetyczna w pierwszych 1, 2, 5 i 10 s po uruchomieniu pojazdu w porównaniu ze zwykłymi bateriami
kwasowo-ołowiowymi tego samego rozmiaru
Stała moc wyjściowa zapewnia równomierne działanie również podczas rozładowania
Idealny do zastosowania sezonowego. Bezproblemowe uruchamianie silnika w przypadku przechowywania w stanie
naładowanym przez 12 miesięcy w temperaturze pokojowej (lub niższej)
15-krotnie wyższa odporność na wstrząsy w porównaniu z innymi bateriami
Zabezpieczony przed wyciekiem, możliwość montażu w prawie wszystkich pozycjach
Bieguny odporne na korozję
Obudowa polipropylenowa odporna na uderzenia i promieniowanie UV
Nr. Produktu:
982923
RTU4.2
8042500008882
804250000
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