TİCARİ ARAÇ YELPAZESİ

Akü demek iş demek

İşletmenizi harekete geçirmek için yüksek performanslı aküler
Titreşim dayanıklılığı: Arka şasi kurulumlu kamyonlarda( örn. Euro 5/
Euro 6 kamyonlar), bozulmaktan kaçınmak için sağlam ve yüksek
titreşime dayanıklı aküler gereklidir. Ayrıca titreşim dayanıklılığı kötü
yollarda ve engebeli arazilerde araçların işletimi için gereklidir.
Döngü dayanıklılığı: Yüksek döngü dayanıklılığı uzun yol kamyonları,
teknede yaşam, şehir içi yoğun teslimat yapan araçlar ve geniş enerji
gereksinimleri olan araçlar için önemlidir. Bu akünün yaşam ömrünü ve
güvenli start aküleri sağlar.
Marş gücü: Yüksek marş gücü, soğuk iklimlerde motoru çalıştırmaya izin
verir ve yoğun güç isteyen tarım ve yapım araçları için gereklidir.
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Daha Katı Avrupa Emisyon Standartları
Daya dayanıklı aküler gerekli!
•

Katı Avrupa emisyon standartların (Euro 5/6) uymak için kamyon
üreticileri SCR katalizörü ve AdBlue® tankını tanıttı.

•

Bu durum, akülerin aşırı titreşimlere maruz kaldığı aracın arka
şasisine yerleşmesine ve akünün erken arızalanmasına neden
olur.

•

Exide, pazardaki ilk Yüksek Titreşime Dayanıklı (HVR®) aküyü
geliştirmek için kamyon üreticileriyle çalıştı (2008)

•

Yeni Exide StrongPro EFB+ ve Endurance PRO EFB, en yeni
nesil HVR® tasarımı ile birlikte gelir ve bu da daha az arıza riski,
daha fazla başlangıç güvenilirliği ve daha uzun kullanım ömrü
anlamına gelir. Filo sahipleri için en düşük toplam sahip olma
maliyetini (TCO) sağlar.
Yüksek titreşim
noktası

Exide StrongPRO EFB+
Yok edilemez aküyü yeniliyor
Faydaları:
• Yeni Carbon Boost formulü sayesinde:
• Önceki nesil STRONGPRO'dan daha iyi şarj edilebilirlik ve
şarj kabulü
• Gazlama üzerinde daha iyi kontrol ve daha güçlü
tabakalaşma etkisi
• Son derece sağlam - V4 gereksinimlerini karşılayan HVR®
teknolojisi ile
• Engebeli arazi için ideal
• Uzun mesafeli kamyonların "gemideki yaşamı" desteklemesi için
ideal
• Geceleme sonrası maksimum başlangıç güvenilirliği
• İçerisinde OE deneyimi
• Birinci sınıf güvenlik özellikleri
• Bakım gerektirmez - İlaveye ihtiyaç duymaz
• Optimum toplam sahip olma maliyeti (TCO)
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Exide StrongPRO EFB+

Strong PRO'dan StrongPRO EFB+ 'ya
Yenilikler:
•

Ekim 2019'dan itibaren, StrongPRO serisi, farklı karbon
materyali ve pozitif plakalara yapıştırılmış revize cam mat
malzeme ile negatif aktif kütlede yeni bir tarif kullanılarak
geliştirildi.

• Bu değişiklikler daha iyi bir şarj kabulü, çevrim performansı
ve daha fazla elektrolit tabakalaşması sağlayarak, daha uzun
kullanım ömrü ve sınıfının en iyisi Toplam Sahip Olma maliyeti
sağladı.
•

Yeni etiketleme: yeni seri isimleri içerideki en son teknolojiyi
(EFB+) açıkça belirtmiştir ve rekabet ile aralığının teknolojik
üstünlüğünün daha kolay tanımlanmasını sağlar. Üstün titreşim
direncini arttırmak için V4 ve engebeli arazi logosu da eklendi.
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Exide StrongPRO EFB+

Sağlam akü tasarımındaki yeni özellikler
Süper hızlı şarj ve gelişmiş çevrim
için Carbon Boost™ özellikli 3DX
negatif ızgaralar

Alev tutucu ve merkezi gaz giderme
ile kapağa entegre labirent
maksimum güvenlik için çıkış

Yeni uzatılmış yan ve üst
sabitleme*

Homojen sıkıştırma için ağır hizmet
polietilen ayırıcılı ve cam matlı çerçeveli
pozitif ızgaralar

Hücre grubunu
kilitleyen ek sıcakta
eriyen noktalar*

Ekstra sabitleme için alt plaka
yapışması

*Son nesil Exide'ın lideri
V4 gereksinimlerini karşılayan HVR® tasarımı
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The Carbon Boost® etkisi

Exide'dan daha uzun pil ömrü için akıllı elektrokimyasal çözüm
•

Ticari araçlarda erken akü arızaları, derin deşarj koşullarına maruz kalma
nedeniyle yaygındır. (Kentsel teslimatlar için sık sık başlatma ve durdurma,
uzun mesafeli kamyonlar için gece ısıtma, vb.)

Sülfatasyon

• Bu tür, akü ömrüne zarar vererek sülfatlama ve asit tabakalaşmasına yol açar.
• Exide Carbon Boost®
• Benzersiz karbon katkı maddeleri sülfat partiküllerinin çözünme hızını arttırır
- daha hızlı şarj, geri dönüşümsüz sülfatlamaya karşı koruma ve daha az
tabakalaşma
• Kontrollü gazlama asit tabakalaşmasını daha da azaltır.
• Yararları ile
• Geliştirilmiş şarj kabulü
• Daha hızlı şarj
• Azaltılmış asit tabakalaşması
• Geliştirilmiş bisiklet dayanıklılığı
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EndurancePRO EFB
Şiddetli çevrim için üretildi
Faydaları:
• Son derece sağlam - şimdi V4 gereksinimlerini
karşılayan HVR® teknolojisi ile ve engebeli arazi için
mükemmel.
• Standart kamyon aküsüne kıyasla %50 daha fazla çevrim
ömrü (aktif kütleye yapıştırılmış cam mat katmanlara
sahip gelişmiş SHD Teknolojisi) mükemmel çevrim
performansı sağlar (%50 Deşarj Derinliği için 200 çevrime
kadar).
• "Gemideki yaşamı" desteklemek için konforlu ekipmanlara
sahip uzun mesafeli kamyonlar için ideal.
• Hidrolik / elektrikli kaldıracı olan kamyonlar için ideal
• Geliştirilmiş dayanıklılık
• Düşük bakım - su doldurma gerektirir
• OE deneyimi içinde
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EndurancePRO EFB
Aşırı çevrim için

EndurancePRO

EndurancePRO EFB

Teknoloji

SHD

HVR

Izgaralar

+ Pb/Sb – Pb/Ca

+ Pb/Sb – Pb/Ca

Standart

Güçlendirilmiş

Aktif kütleye yapıştırılan cam mat
katmanlara sahip polietilen HP+

Aktif kütleye yapıştırılan cam mat
katmanlara sahip polietilen HP+

Konteyner
Ayırıcılar
Sabitleme

Çevrim
Titreşim direnci
Bujiler

Plakaların üstünde sıcak eriyik

Plaka grupları üzerinde plastik kama ve
plakaların altında ya da üstünde ve
kama üzerinde sıcak eriyik

%50 Deşarj Derinliği için 200 çevrime kadar

%50 Deşarj Derinliği için 200 çevrime kadar

V2

V4

Bağımsız M27 bujileri

D05 : Bağımsız M27 bujileri
D06 : Düz
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EndurancePRO EFB
D06 kapağı

• D06 tipi, özellikle Daimler kamyonlarında takma fırsatlarını arttıran, yine de ayrı fişlere sahip, ancak düz olan
yeni bir kapak tasarımına sahiptir.
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EndurancePRO EFB
Yeni etiketleme

• Yeni etiket güncellemeleri

“HVR and V4” simgeleri
“Engebeli arazi” simgesi
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