
Ticari Araç Akü 
Çözümleri 

www.exide.co
m

ORJİNAL 
JEL

BAKIM 
GEREKTİRMEYEN

YÜKSEK ENERJİ   
YOĞUNLUĞU

AŞIRI
GÜÇ 

GÜVENLİ
BAŞLANGIÇ

KENTSEL
TESLİM 

GEL

FAYDALARI 

Model Listesi 
› Son OE nesil üretim

Tip

Ah

Kapasite

Performans 

A (EN) Polarite Tutucular Kutu

CCA U
(mm)

Y
(mm)

G
(mm)

Ölçüler Teknik 
Özellikler 

ED2103 210 1050 518 240 279 3 B˜ D06

› Batarya ömrü boyunca etkileyici enerji çıkışı
› “Gemideki hayatı” desteklemek için konforlu ekipmanlara sahip uzun mesafeli

kamyonlar için ideal
› Derin deşarja dayanıklı, maksimum güvenilirlik
› Hidrolik / elektrikli asansörler ve / veya elektrikli vinçler , erişim araçları için

idealdir.
› Maksimum güvenlikli ve yüksek titreşime dayanıklı
› Çok düşük kendiliğinden deşarj
› Bakım gerektirmez



Exide Technologies, 80'den fazla ülkede faaliyet gösteren ve 130 yıllık deneyime sahip, dünyanın en büyük kurşun asitli akü 

üreticilerinden ve geri dönüştürücülerinden biridir. Şirket, otomotiv ve endüstriyel pazar için son teknoloji enerji depolama çözümleri 

geliştiriyor. Önde gelen otomobil, kamyon ve forklift üreticileri, Exide Technologies'e orijinal ekipman tedarikçisi olarak güveniyor. 

Exide ayrıca başarılı ve tanınmış markaların bir portföyü ile satış sonrası hizmet vermektedir.

Exide Transportation , ticari araçlar ve aydınlatmaların yanı sıra deniz dinlence  ve tarımsal uygulamaları için de akü üretmektedir . 

Motive Power uygulamaları için forklift , temizlik makineleri ve diğer ticari elektrikli araçlar gibi ve Network Power uygulamaları 

telekomünikasyon sistemleri ,yenilenebilirler , ve kesintisiz güç kaynakları (UPS) Industrial  pazarlar - GNB Industrial Power bölümü 

altında verimli enerji depolama çözümlerine dahildir. 

Exide' ın mühendisleri her zaman endüstriye önemli inovasyonlar getirmekte ön saflarda yer almışlardır.  ISO/TS- sertifikalı Exide’ 

ın üretim tesisleri  müşterilerinin maksimum verimlilik  ile üretilmiş ürünleri almasını sağlar ve çevre üzerindeki etkiyi en aza 

indirirken en yüksek kalite standartlarını yerine getirir.

Exide'ın kapsamlı satışları, dağıtım ağı , kaliteli hizmet ve müşterilerine zamanında teslimatı sağlar. Çevreye olumlu katkılar 

sağlamak için ,  Dünya çapındaki geri dönüşüm tesisleri akülerin tekrar kullanılmasını sağlar. Ayrıca Exıde, Müşteriye aksesuar ve 

enerji danışmanlığı servislerini de sağlar. 

Üretim Tesisleri 

Geri dönüşüm Tesisleri 

Ek dağıtım merkezleri 

 Avrupa Merkez 

Ana Satış Ofisi 

Tüm üretim tesisleri  ISO 9001 Sertifikalı  
Otomotiv tesisleri ISO/TS 16949 Onaylı 

 Üretim Tesisleri ISO 14001 Sertifikalı   
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