
     KOMPLETNY KATALOG PRODUKTÓW

     KIEDY LICZY SIĘ
JAKOŚĆ I ŻYWOTNOŚĆ



AUTOMOTIVE / LTV
Najbardziej kompletna linia akumulatorów samochodowych do

      zastosowań w większości pojazdów .

VINTAGE
Stowrzone z myslą o trudniejszych warunkach pracy 

w lekkich pojazdach użytkowych i dostawczych.

UNIVERSAL
Technologia Dual Terminals 

umożliwia zastosowanie
jednej baterii w wielu 

 samochodach.
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ŚRODOWISKOWY
PROGRAM
OCHRONNY

Flota �rmowych Freightlinerów przy Parku Maszynowym

Magazyn

East Penn DEKA 
nieprzerwanie dba o 
spełnianie najwyższych wymogów  
środowiskowych. Firma od ponad 60 lat 
prowadzi własny program mający zapewnić
największą ochronę środowiska jak to tylko możliwe.
Kompleksy recyclingowe oraz polityka koncernu 
zapewniają najmniejsze szkody dla natury w trakcie 
procesu produkcyjnego. DEKA jest najbardziej 
proekologicznym producentem akumulatorów
na całym świecie.

Własna odlewnia zapewnia niemal 100% odzysk 
ołowiu z dostarczonych do kompleksu zużytych
akumulatorów. East Penn DEKA była także pierwszym
producentem który wybudował stację oczyszczania 
i neutralizowania kwasu akumulatorowego z 
zużytych baterii .

Deka posiada także własną nowoczesną stację 
uzdatniania wody pochodzącej z hal produkcyjnych. 
Dzięki �ltracji koncern dziennie ogranicza zużycie wód 
gruntowych o ok. 100.000 galonów (378.000 litrów)
Poza wymienionymi centrami recyklingowymi �rma
dba także o właściwą segregację odpadów codzien-
-nego użytku : szkła, papieru, tektury, opakowań z 
tworzyw sztucznych i alluminium, itp. 

East Penn był pierwszą �rmą w USA która założyła  
katalizatory kominowe w celu ograniczenia emisjii 
dwutlenku siarki do atmosfery. Obecnie emisja jest 
stale monitorowana a poziom szkodliwych związków
przedostających się do atmosfery jest znikomy nawet
w trakcie intensywnej produkcji akumulatorów.

Posiadanie wielu kompleksów recyklingowych oraz 
„zielona” kultura produkcji uczyniły z koncernu East
Penn DEKA najbardziej przyjaznego środowisku 
wytwórce akumulatorów na świecie. 

Ogromna, nowoczesna �ota ciężarówek, furgonetek i ciągników 
siodłowych jest w trasie 24h na dobę nieprzerwanie rozwożąc towar
po wszystkich zakątkach Ameryki Północnej. W pełni wyposażony Park
Maszynowy dba o doskonały stan techniczny używanych pojazdów.

East Penn posiada rozbudowaną sieć dystrybucyjną która skupia
strategicznie ulokowane centra dystrybucyjne i ponad 90 magazynów.
W głównym centrum dystrybucyjnym  we wschodniej Pensylwanii 
stale jest kilka milionów akumulatorów. Pozostałe centra i magazyny 
rozlokowane sa po całych Stanach i Kanadzie a ich stan towarowy na 
bieżąco kontrolowany przez komputer i płynnie uzupełniany w miare  
zapotrzebowania na konkretne modele baterii. 

Sterowany komputerowo, używający najbardziej zaawansowanych
urządzeń przemysłowych system uczynił z koncernu East Penn DEKA 
najnowocześniejszego producenta akumulatorów na świecie.  

Robotyzacja spotykana 
jest na każdym etapie 
produkcji akumulatorów

Używając najnowocześniej-
-szego centrum badawczego
w przemyśle, inżynierowie
DEKA stale pracują nad nowymi
technologiami oraz ulepszaniem
obecnej aby sprostać coraz surowszym wymogom jakościowym.
Nieustannie adaptują innowacje technicznologiczne
poprawiając jakość i żywotność oferowanych produktów.

Sterowany komputerowo
automatyczny system produkcyjny

Przetwórnia 
i Odlewnia Ołowiu

Stacja Uzdatniania Wody



INTERNATIONAL (EN)
Zawiera najbardziej popularne akumulatory wg  

norm EN (European Norm) - wymiarami, budową
oraz parametrami przeznaczone do pracy w 

samochodach europejskich.

ORDNANCE
Seria akumulatorów stworzona na zamówienie i 

używana przez US Army (Armie Amerykańską)

LAWN & GARDEN
Wytrzymałe akumulatory
przeznaczone do kosiarek
samobieżnych oraz 
innych pojazdów

porządkowych

MARINE
Akumulatory rozruchowe, trakcyjne oraz  

trakcyjno rozruchowe przeznaczone do pojazdów
wodnych oraz rekreacyjnych.
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STATIONARY
Serie UNIGY I i II zostały stworzone do pracy z systemami zasilania
awaryjnego (generatory awaryjne, systemy UPS w serwerowniach)

ACCESSORIES
Przewody rozruchowe, kable, klemy, urządzenia diagnostyczne

- wszelkie akcesoria do pracy z akumulatorami.

MOTIVE POWER
Kompletna seria akumulatorów cyklicznych z przeznaczeniem

do zastosowań przemysłowych.
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SCRUBBER /
SWEEPER

Akumulatory trakcyjne
  6 i 12 Volt do urządzeń i

maszyn przemysłowych.

COMMERCIAL
Akumulatory Heavy Duty 6 i 12 Volt we wzmocnionej obudowie

do pojazdów zabytkowych, drogowych, budowlanych.
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GOLF CAR / EV
Najwyższa jakość oraz długa 
żywotność cykliczna dla 

pojazdów elektrycznych 
oraz melexów.

ETX / POWER SPORTS
Doskonałej jakości akumulatory AGM przeznaczone do 

motocykli, skuterów oraz quadów. 

GEL / AGM
Najlepszy wybór dla szukających akumulatora hermetycznego, mocnego 

o długiej pracy cyklicznej.
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DYSTRYBUCJA :“POWERED FOR PERFORMANCE ” ®

three modern technical centers, an EPA permitted lead smelter
and re�nery, a pilot plant, two water puri�cation plants, a fullyS ince 1946, East Penn has been producing high quality 

batteries and battery accessories for the automotive, 

ODLWENIA I RAFINERIA

WYTWÓRNIA BATERII PRZEMYSŁOWYCH

BUDYNEK A-3 BATERIE SAMOCHODOWE

WYTWÓRNIA BATERII SPECJALISTYCZNYCH

BUDYNEK GŁÓWNY

WYTWÓRNIA KABLI I PRZEWODÓW
PUNKT PRZYJĘĆ ZUŻYTYCH BATERII

ko        PARK MASZYNOWY

CENTRUM DYSTRYBUCYJNE

NAJWIĘKSZY I NAJNOWOCZEŚNIEJSZY KOMPLEKS PRODUKCYJNY NA ŚWIECIE        

      KOMPLEKS A-5 - CORYDON, IOWA

CENTRUM TECHNICZNE KELLERA

Od 1946 roku koncern East Penn DEKA wytwarza wysokiej jakości akumulatory oraz akcesoria akumulatorowe dla przemysłu,
motoryzacji oraz zastosowań marynistycznych oraz specjalistycznych. Stale rowijająca sie �rma skupiona na przyszłości działa
na terenie największego na świecie kompleksu produkcyjnego położonego na 520 akrach w Lyon Station w Pensylwanii.
Dodatkowo posiada kompleks w Corydon w stanie Iowa który wspomaga produkcje głównego zakładu. Pełna automatyzacja 
procesu produkcyjnego oraz stały monitoring komputerowy uczyniły z koncernu DEKA najbardziej nowoczesnego producenta 
akumulatorów na całym globie. 
Jakość produktów marki DEKA udawadniają międzynarodowe certy�katy ISO 9001 oraz ISO/TS 16949. Firma spełnia także 
wszelkie wymogi ochrony ośrodowiska udowodnione certy�katem ISO 14001.
Zatrudniając kadre zarządzającą na długoterminowych kontraktach nieustannym celem koncernu East Penn DEKA jest
dostarczanie klientom produktów najwyższej jakości.


