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TENSOR
YATIRIMIN KARŞILIĞINI VEREN GÜÇ

Ağır Uygulama Alanları İçin Toplam Sahip Olma Maliyetini Düşürün

TENSOR, gelecek nesil kurşun-asit aküdür. Olağanüstü performans, kapasite ve enerji verimliliğini birleştirerek toplam 
sahip olma maliyetini azaltmak için özel olarak tasarlanmıştır. Tensor, GNB’nin denizaltılar gibi  zorlu uygulamalar için 
yüksek performanslı akülerle uzun yıllara dayanan deneyiminden faydalanmaktadır.

Avantajlar

TENSOR aküler daha uzun çalışma süresi, hızlı şarj etme özelliği* ve verimli enerji kullanımı sunar. Bu aküler, dizel ve lpg'li 
forkliftlerin çalıştığı ağır hizmet koşullarında çok iyi performans gösterir. Akünün etkileyici düşük çalışma sıcaklığı, daha uzun 
bir kullanım ömrü sağlayarak işletmelerin yatırımlarının daha kısa süre sonra amorti edilmesine olanak tanır.

TENSOR, soğuk hava deposu uygulamaları, dış mekan operasyonları ve diğer zorlu ortamlar dahil olmak üzere maksimum 
performans gerektiğinde üstündür. TENSOR ayrıca iyi bir şarj performansı sunar. 4 saat içinde tam olarak şarj edilebilir*, bu da 
işletmelerin yeni akü ihtiyacını ve sık akü değişimleriyle ilişkili işçilik maliyetlerini en aza indirmesini sağlar.

TENSOR
TEMEL FAYDALARI
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Geleneksel Traksiyoner Akülere 
Göre Avantajları

• Yüksek güç yoğunluğu sayesinde daha iyi performans

• Yüksek enerji içeriği ve verimli enerji geri kazanımı sayesinde
daha uzun çalışma süreleri

• Düşük çalışma sıcaklığı nedeniyle daha uzun işletme ömrü

• Mükemmel enerji verimliliği sayesinde daha yüksek enerji
maliyeti tasarrufu

• Hızlı şarj ve fırsat şarjı için uygun*

Ve daha fazlası

• Hızlı şarj (4 saatte tam şarj)*

• Çoklu fırsat şarjı mümkün*

• Düşük sıcaklıklarda yüksek şarj verimliliği (>% 50)

• Ağır iş uygulamalarında maksimum performans

• Yüksek akım talepleri için optimum performans

+10%
Servis
ömrü

'dan fazla

+27%
verimlilik
'e kadar

GNB'nin özel Z-profili ile
*%20'den %100'e kadar şarj durumu (sayfa 4'e bkz.)

+14%
Enerji

tasarrufu

'e kadar
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Mevcut TENSOR Hücreler

* genişlik (w) 198mm
**** elektrolitli ve şarjlı // +/-%5 
tolerans

     ** hücre kapağının üstü
***** ortalama deşarj voltajı 1.95 V/hücre

     *** Konnektör ve civata dahil yükseklik 
****** GNB driving pro şarj profili ile

STANDART HÜCRE BOYUTLARI* TENSOR

EPzS
hücre tipi

Yükseklik h1** [mm]   
Yükseklikh2*** [mm]

Uzunluk (l)
[mm]

TCSM
hücre tipi

Hücre ağırlığı****

[kg]
Nominal  

kapasite [Ah]
Enerji

miktarı***** [Wh]
Fazla Servis
Süresi *****

3 EPzS 270 463 / 493 65 585 TCSM 17.3 300 585 +20%

4 EPzS 360 463 / 493 83 730  TCSM 22.0 375 730 +13%

5 EPzS 450 463 / 493 101 1025 TCSM 27.0 525 1025 +27%

6 EPzS 540 463 / 493 119 1170 TCSM 31.0 600 1170 +20%

7 EPzS 630 463 / 493 137 1315 TCSM 36.1 675 1315 +16%

8 EPzS 720 463 / 493 155 1610 TCSM 41.0 825 1610 +24%

9 EPzS 810 463 / 493 173 1755 TCSM 45.6 900 1755 +20%

10 EPzS 900 463 / 493 191 2050 TCSM 50.3 1050 2050 +27%

3 EPzS 375 573 / 603 65 760 TCSM 20.1 390 760 +13%

4 EPzS 500 573 / 603 83 975 TCSM 25.0 500 975 +9%

5 EPzS 625 573 / 603 101 1285 TCSM 33.1 660 1285 +15%

6 EPzS 750 573 / 603 119 1520 TCSM 38.0 780 1520 +13%

7 EPzS 875 573 / 603 137 1715 TCSM 44.5 880 1715 +9%

8 EPzS 1000 573 / 603 155 2030 TCSM 50.7 1040 2030 +14%

9 EPzS 1125 573 / 603 173 2195 TCSM 56.9 1125 2195 +9%

10 EPzS 1250 573 / 603 191 2570 TCSM 63.0 1320 2570 +15%

3 EPzS 465 713 / 743 65 955 TCSM 25.5 495 955 +16%

4 EPzS 620 713 / 743 83 1235 TCSM 31.7 640 1235 +12%

5 EPzS 775 713 / 743 101 1620 TCSM 41.7 840 1620 +18%

6 EPzS 930 713 / 743 119 1910 TCSM 48.6 990 1910 +16%

7 EPzS 1085 713 / 743 137 2190 TCSM 53.6 1135 2190 +13%

8 EPzS 1240 713 / 743 155 2545 TCSM 63.6 1320 2545 +16%

9 EPzS 1395 713 / 743 173 2835 TCSM 71.3 1475 2835 +15%

10 EPzS 1550 713 / 743 191 3240 TCSM 79.9 1680 3240 +18%

TENSOR
UYGULAMA ALANLARI

İş ne kadar ağır olursa TENSOR o kadar güçlü!

Etkileyici performansı, enerji içeriği ve düşük sıcaklıklarda, TENSOR, çok zorlu uygulamalarda benzersiz performans 
sunar:

Yüksek raf 
tesisleri / Dar 
koridorlar

Soğuk hava 
deposu / Dış mekan 
uygulamaları

Aksesuar Ekipmanı / Ek 
enerji tüketimi

Ağır uygulamalar / Ağır 
forkliftler

7/24 uygulamalar
Mevsimsel 
işletme / Zirve 
Performansları



* Çoklu Şarj Karakteristiği Z Profili

Gelişmiş şarj profili (Z-profili), hava sirkülasyon ve sıcaklık probu TENSOR’un hızlı şarj özelliklerini desteklemek için 
birlikte çalışır. Bunlar, mevcut kesinti sırasında TENSOR akülerinin sık aralıklarla hızlı bir şekilde şarj edilmesini sağlar. 
Hava sirkülasyon sistemi etkili şekilde asit tabakalaşmasını önler ve aküyü güçlü ve sağlıklı tutar.

TENSOR
HIZLI ŞARJ EDİLEN AKÜ

TENSOR Akülerinin Hızlı Şarj Edilmesi

TENSOR aküleri, %80 DoD deşarj derinliğinde sadece 4 saatte tam olarak şarj edilebilir. Bunu, optimum şarj 
kabulü mümkün kılar. Düşük çalışma sıcaklıkları ve daha az enerji kaybını da sağlar.

TENSOR Hızlı Şarj Paketi

GNB hızlı şarj paketinin tüm bileşenleri, verimli, güvenilir, yüksek performanslı şarj üretmek için birlikte çalışır.

Z-PROFİLİ
4 SAATTE TAM
ŞARJ
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Z-profili *
güçlü hızlı şarj
profili

GNB Şarj Cihazları
akülerinizi 

korur

Asit 
tabakalaşmasını 

önleyen hava 
sirkülasyon  

sistemi

Sıcaklık kontrollü 
şarj için Sıcaklık 

probu

SADECE 4 SAATTE HIZLI ŞARJ!



7.500 saate* kadar 

6.000 saate* kadar 

Z-PROFILE
FULL RECHARGE IN
4 HOURS
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TENSOR
HIZLI ŞARJ & FIRSAT ŞARJI

Çok Vardiyalı Uygulama Alanları

Çok vardiyalı uygulamalardaki standart aküler için, akü değişimleri gereklidir. TENSOR, uygulama alanına bağlı olarak 
değişim sayısını azaltabilir veya akü değiştirme ihtiyacını tamamen ortadan kaldırabilir:

Senaryo 3

TENSOR fırsat şarj modeli
Akü değişimi gerekmez

Senaryo 2

TENSOR daha fazla çalışır
Daha az akü değişimi gerekir

TENSOR iki vardiyayı 
tamamlıyor

Akü değişimi gerekmez

Senaryo 1

5

TENSOR
SAHİP OLMA 
MALİYETİNİ AZALTIR

ÇALIŞMA SAATLERİNDE LİDER
TENSOR akü ile, forkliftler şarj döngüsü başına önemli ölçüde daha fazla saat çalışabilirler. Bu, aynı döngü ömründe bile 
kullanım ömrü boyunca toplam çalışma saatlerinin standart akülerle karşılaştırıldığında çok daha yüksek olacağı anlamına 
gelir. Ayrıca, TENSOR'un daha düşük ortalama çalışma sıcaklığı sayesinde, toplam akü ömrü de artacaktır. Bu eşsiz 
özellikler, TENSOR teknolojisini, lojistik operasyonların çalışma saatlerinde lider yapar.

STANDART 
KURŞUN AKÜ

TENSOR

*1,500 döngüye dayalı



TENSOR
SOĞUK ORTAMLAR İÇİN İDEAL AKÜ
Soğuk hava deposu
Soğuk ortamlardaki aküler tipik olarak daha düşük performans ve kapasiteye sahiptir. TENSOR aküler 
soğuk ortamlarda daha dayanıklıdır. Bu aküler düşük sıcaklıktaki alanlarda güçlü kalır ve standart 
akülerden çok daha iyi performans gösterir.

Düşük Sıcaklıklarda Uzatılmış Çalışma Süresi

Standart
Akü

TENSOR
Akü

Çalışma Süresi

Vo
lta
j

+50%

Donma sıcaklıklarında, standart traksiyoner aküler önemli derecede kapasite kaybı gösterir. Bu, akülerin değişmesi 
gerektiğinde boşa harcanan zaman nedeniyle işletme verimliliği azalır. Düşük sıcaklıklar, TENSOR aküler üzerinde daha az 
etkiye sahip olup, daha uzun çalışma süreleri ve işiniz için daha fazla üretkenlik sağlar.

Açık Alan Uygulamaları
Endüstriyel araçlara dış mekan uygulamalarında güç veren aküler, yazın yüksek sıcaklıklardan kışın donmaya kadar çok çeşitli 
sıcaklıklara maruz kalır. TENSÖR aküler, sıcaklık değişimlerinden kaynaklanan etkileri en aza indiren düşük sıcaklıklarda bile 
güçlü kalır.
TENSOR aküleri dış mekan uygulamaları için doğru seçimdir!

TENSOR 
DİĞER AKÜLERE GÖRE 
ÇOK GÜÇLÜDÜR
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TENSOR 
ELEKTRİKSEL GÜCÜ 
İLERİ TAŞIR

Ağır Uygulamalar
Ağır hizmet uygulamaları için önceden içten yanmalı forkliftler (diesel)  gerekliydi. Artık değil. Şimdi, daha az 
sayıda akü ile çalışan ağır hizmet tipi forklift pazara giriyor. TENSOR, bu zorlu görevler için gereken gücü ve 
performansı sizlere sunuyor.

Emisyonları Azaltır
Elektrikli forkliftlere geçerek, işletmeler karbondioksit, azot oksit ve partikül emisyonlarını azaltabilir. TENSOR, 
genellikle içten yanmalı forkliftlerle (diesel) ilişkilendirilen güç ve performansı sağlayarak, bu geçişi 
kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Elektriğe geçiş, işletmenin çalışanların koşullarını iyileştirmesine, çevresel 
hedeflere ulaşmasına ve gürültü kirliliğini azaltmasına olanak tanır.

Çevre Dostu Akü
TENSOR aküler standart traksiyoner akülere göre daha uzun ömürlüdür. Maksimum şarj ve deşarj  performansına 
sahiptir, böylece büyük ölçüde enerji maliyetlerinden tasarruf edilir. Aküler tamamen geri dönüştürülebilir. Çevresel etkiyi 
en aza indirmek isteyen herhangi bir işletme için, TENSOR'den daha iyi bir seçenek yoktur.

TENSOR
ÇEVRE DOSTU AKÜ

Sağlam ve güçlü
TENSOR teknolojisi, modern forkliftler (üç fazlı motorlar, enerji geri kazanım sistemleri) ve ağır hizmet uygulamaları 
için tasarlanmıştır. Tüm zorlu ortamlarda güçlü ve yüksek performansa sahiptir. TENSOR kurşun asit teknolojisindeki 
gelişim beraberinde standart GNB akülerinin de performansını arttırmıştır. 

VS



www.exide.com

Exide Technologies, 80'den fazla ülkede ve 120 yıldan fazla deneyimiyle faaliyet gösteren dünyanın en büyük kurşun asitli 
akü üreticilerinden ve geri dönüştürücülerinden biridir. Şirket, otomotiv ve endüstriyel pazar için son teknoloji enerji depolama 
çözümleri geliştirmektedir. Önde gelen otomobil, kamyon ve forklift üreticileri, Exide Technologies'e orijinal ekipman 
tedarikçisi olarak güvenmektedir. Exide ayrıca başarılı ve tanınmış markaların bulunduğu portföyü ile satış sonrası hizmet de 
vermektedir.

Exide Taşımacılık, hafif ve ticari taşıtlar için akülerin yanı sıra tarımsal ve denizcilikle ilgili boş zaman uygulamaları için de 
aküler üretmektedir. Endüstriyel pazarlar - GNB Industrial Power iştirakı bünyesinde, asansör araçları, temizlik makineleri ve 
diğer ticari elektrikli araçlar gibi itici güç uygulamaları ve telekomünikasyon sistemleri, yenilenebilirler ve kesintisiz güç 
kaynağı (UPS) gibi sabit tesis uygulamaları için verimli enerji depolama çözümleri içerir. 

Exide’nin mühendisleri, sektöre önemli yenilikler getirme konusunda daima öncü olmuştur. Exide’nin ISO/TS sertifikalı üretim 
tesisleri, çevre üzerindeki etkiyi en aza indirirken, müşterilerin maksimum verimlilikle üretilen ürünleri almalarını ve en yüksek 
kalite standartlarını yerine getirmelerini sağlar.

Exide’nin kapsamlı satış ve dağıtım ağı, kaliteli hizmet sunar ve müşterilerine zamanında teslim eder. Birinci sınıf geri 
dönüşüm tesisleri, akülerin yeniden kullanılmasını sağlar ve çevreye olumlu bir katkıda bulunmaya yardımcı olur. Exide ayrıca 
müşterilerine hizmet, aksesuar ve enerji danışmanlığı da sunmaktadır.

Üretim tesisleri

Geri dönüşüm tesisleri 

Ek dağıtım merkezleri 

Avrupa merkezi

Ana satış ofisleri

Tüm üretim tesisleri ISO 9001 sertifikalı 
Otomotiv tesisleri ISO/TS 16949 onaylı 
Üretim tesisleri ISO 14001 sertifikalı




