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Akumulator 60Ah 450A L+
Yuasa YBX3014 Japan
Cena brutto

299,00 zł

Cena netto

243,09 zł

Dostępność

Dostępny

Średni czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

Yuasa YBX3014

Opcjonalne zamienniki

CB605

Opis produktu
Japoński koncern Yuasa Corporation powstały w 1918 r. jest największym producentem akumulatorów motocyklowych. Od wielu lat akumulatory firmy Yuasa są fabrycznie montowane w nowych
japońskich motocyklach. Świadczy to o bardzo wysokiej jakości akumulatorów Yuasa. Koncern zużywa 11% światowych zapasów ołowiu. Jest przodownikiem w wyznaczaniu trendów rozwojowych w
swoim sektorze. Yuasa produkuje również akumulator samochodowe, które trafiają, lub trafiały na pierwsze wyposażenie do taki marek jak: Honda, Toyota, Nissan, Mazda, Ford, Chevrolet, Daimler,
Chrysler, Peugeot, General Motors, Hyundai, Suzuki, Isuzu.
Seria akumulatorów YUASA YBX3000 jest zaprojektowana aby poradzić sobie ze zwiększonym zapotrzebowaniem mocy, jaką posiada współczesny pojazd. YUASA wykorzystała swoje globalne koneksje
z producentami oryginalnych części oraz doświadczenie na rynku wtórnym, aby stworzyć akumulator, który wykorzystuje najodpowiedniejsze procesy technologiczne. To sprawia, że seria Professional
jest wyprodukowana tak, aby radzić sobie we wszystkich sytuacjach i środowiskach.

Korzyści z użytkowania Akumulatora YUASA PRO :

doskonałe parametry rozruchowe
25 000 tys. rozruchów silnika
technologia Wapniowa Ca/Ca (dłuższy okres przechowywania bez konieczności doładowywania i utraty parametrów)
specjalna konstrukcja wieczka umożliwia skuteczna redukcję zbędnych gazów
zabezpieczenie antyiskrowe całkowicie bezobsługowy (wg normy EN)
Spełnia wymagania OE Quality Matching Part (BER/1400/2002/EC)
2 lata gwarancji

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Zdanie starego akumulatora: Płacę kaucję 30 zł , Zdaje stary akumulator kurierowi , Odbieram osobiście i zdaje akumulator
Napięcie [V]: 12V
Pojemność [Ah]: 60Ah
Prąd rozruchowy [A]: 450A
Długość [mm]: 230mm
Szerokość [mm]: 175mm
Wysokość [mm]: 225mm
Polaryzacja: Lewy plus - 1
Końcówki biegunowe: 1 - Normalne
Technologia: Kwasowo-ołowiowa
Dodatkowe informacje: Bezobsługowy
Gwarancja: 24 miesiące
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