®

Akumulatory do pojazdów pływajacych

Bez względu na zastosowanie ... bez względu na zapotrzebowanie ...
DEKA posiada właściwe akumulatory do rygorystycznych zastosowań w łodziach.
W oferowanym typoszeregu znajdują się akumulatory do wszystkich
możliwych zastosowań które mogą wystapić w pojazdach pływających
takich jak rozruch silników spalinowych, praca cykliczna w silnikach
elektrycznych czy też przenośne źródło zasilania. Zaufaj nam!
Od ponad 50 lat akumulatory DEKA wyznaczają standardy w produktach
najwyższej jakości i największej niezawodności. Jako marka powszechnie znana
masz pewność że kupując akumulator DEKA kupujesz produkt najlepszy.

Najlepsza jakość, najbogatszy typoszereg w popularnych wymiarach
zaprojektowany by sprostać niemal wszystkim zastosowaniom.
Silniki Benzynowe
Silniki Dieselowskie
Zestawy Akumulatorów

Zasilanie Domowe
Silniki Elektryczne
Zasilanie Przenośne

Komunikacja
Zasilanie Awaryjne
I Wiele Innych ...

®

DUAL PURPOSE
AKUMULATORY DEKA MARINE MASTER DUAL PURPOSE
Jednakowo doskonałe do pracy rozruchowej
jak i do głębokich rozładowań
Posiadasz na łodzi silnik spalinowy ale jednocześnie potrzebujesz
akumulatora do silnika elektrycznego oraz elektroniki pokładowej
ale nie chcesz kupować dwóch odrębnych baterii ? Doskonałym
rozwiązaniem jest akumulator trakcyjno - rozruchowy !
AKUMULATORY SERII DEKA MARINE MASTER DUAL PURPOSE
zostały zaprojektowane z myślą o użytkownikach potrzebujących
akumulatora 2w1 - rozruchowego oraz do głębokich rozładowań.
Są to produkty najwyższej jakości produkowane według
najnowszych trendów technologicznych łączące w sobie
wysokie prądy rozruchowe z doskonałymi zdolnościami
cyklicznymi - tak doskonałego kompromisu nie znajdziesz u
żadnego innego producenta. Tak więc jeśli poszukujesz
akumulatora do silnika spalinowego oraz elektrycznego możesz
zakończyć poszukiwania na bateriach DUAL PURPOSE.

Charakterystyka

Zalety

DEKA

Specjalnej konstrukcji płyty posiadające
gęstą kratkę.

Zmniejsza ryzyko wystąpienia spięć wewnętrznych.
Znacznie wydłuża żywotność akumulatora.

TAK

NIE

Separatory kieszeniowe

Zabezpieczają przed powstawaniem zwarć wewnętrznych.

TAK

Większość
NIE

Specjalnie pastowane płyty

Wydłużają żywotność akumulatora.

TAK

Większość
NIE

Specjalny demineralizowany elektrolit

Zmniejsza ubytek płynów oraz wydłuża żywotność.

TAK

NIE

Specjalny system mostkowania

Dostarcza maksymalną ilość energii do biegunów
akumulatora i zwiększa parametry.

TAK

NIE

Odlewane bieguny Dual Terminals
ze stali nierdzewnej

Chronią przed korozją oraz ułatwiają
montaż akumulatora.

TAK

NIE

Odporne na wibrajce

Doskonałe do stosowania na łodziach podczas przechyłów.

TAK

Większość
NIE

250 testów kontroli jakości.

Zapewnia najwyższą jakość akumulatora.

TAK

NIE

DEKA AKCESORIA DO BATERII MARINE
Poza ogromną ofertą oferowanych akumulatorów DEKA jest także
producentem ogromnej ilości akcesorii akumulatorowych.
Począwszy od wszelkiej maści przewodów skończywszy na
elektronicznych urządzeniach diagnostycznych.
AKCESORIA DEKA PODOBNIE JAK AKUMULATORY
WYTWARZANE SĄ Z NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
MATERIAŁÓW.

Inni

