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Vážený pane, 

 

Slyšeli jste již o nové baterii VARTA Promotive EFB pro užitková vozidla?

Požadavky na baterie pro těžká užitková vozidla neustále rostou. Dnes jsou nákladní automobily 
vybaveny mnoha elektronickými zařízeními, jakou jsou např. zábavní systémy, chladničky a mikrovlnné 
trouby. VARTA Promotive EFB je první baterie EFB pro nákladní automobily s unikátní úpravou cirkulace 
kyseliny a je konkrétně navržená pro vysoce výkonná užitková vozidla s vysokými nároky na energii a 
požadavky na odolnost vůči intenzivním vibracím včetně instalace na konci rámu.

Seznamte se s přednostmi nové baterie VARTA Promotive EFB.

 

VARTA Promotive EFB 
 

TECHNOLOGICKÝ STANDARD PRO 
TEŽKÁ UŽITKOVÁ VOZIDLA 

 

  

VARTA Promotive EFB je baterie speciálně navržená pro silné užitkové 

automobily s náročným cyklickým namáháním. Promotive EFB splňuje 

náročné požadavky na odolnost proti vibracím včetně instalace na 

konec rámu. Její technologické vlastnosti jsou zárukou vylepšeného 

výkonu a spolehlivosti na cestách. Inovativní cirkulátor kyseliny účinně 

zabraňuje stratifikaci kyseliny, která představuje obecný problém u 

aplikací, kde dochází k cyklování s hlubokým vybíjením. Baterie 

Promotive EFB, vyráběná v Evropě podle nejpřísnějších standardů 

jakosti, zajistí spolehlivé napájení flotil užitkových vozidel a dramaticky 

sníží jejich prostoje.

 

  



 

VARTA Promotive EFB 
 

Rysy technologie EFB  

  

Síťka je doplňkový polyesterový prvek mezi deskou a separátorem. 

Síťka udržuje aktivní materiál na místě v desce a zabraňuje erozi hmoty.

Výsledek: vyšší odolnost při cyklech s hlubokým vybíjením a vynikající 

schopnost nabíjení. Nalepené rouno pomáhá vždy a za jakýchkoli 

podmínek udržovat desky ve správné poloze.

 

  

 

 

Navržená podle nejpřísnějších 
požadavků na odolnost proti vibracím 

 

  

Robustní konstrukce baterie minimalizuje riziko selhání a předchází 

výpadkům. Ideální pro instalaci na konci rámu. Tavný spoj ještě zvyšuje 

odolnost baterie proti vibracím, neboť chrání konektory před ulomením.

Dodatečná fixace konektorů drží konektory a desky bezpečně na místě. 

Odolnost proti vibracím je ještě rozsáhlejší – dokonce i v drsných 

silničních podmínkách.

 

  



 

Cirkulace kyseliny 
 

Cirkulace kyseliny pro delší cyklickou 
životnost 

 

  

Cirkulace zamezuje stratifikaci kyseliny. Jedná se o konstrukční prvek, 

který využívá přirozený pohyb vozidla k udržování neustálé cirkulace 

kyseliny v baterii. Hustota kyseliny zůstává homogenní ve všech 

úrovních, čímž se zlepšuje schopnost nabíjení a prodlužuje celková 

životnost baterie.

 

  

 

Použití 
 

NEPORAZITELNÁ PRI JAKÉMKOLI 
POUŽITÍ V TEŽKÝCH UŽITKOVÝCH 
VOZIDLECH 

 

  

Nákladní automobily. Spousta energie pro dálkové nákladní 

automobily s rozsáhlou elektrickou výbavou – i když motor neběží 

(hotelová funkce).

Traktory / Lesnictví. Ideální pro použití v zemědělství – vysoká 

odolnost proti vibracím a výjimečný výkon pro elektrická palubní 

zařízení.

Autobusy / Autokary. Řešení na míru pro veřejnou přepravu osob – 

baterie Promotive EFB spolehlivě zvládá časté startování/vypínání 

stejně jako dlouhé vzdálenosti.

Stavebnictví. Spolehlivé napájení stavebních vozidel – s vysokou 

odolností proti vibracím a s výjimečným výkonem

 

  



 

 

http://www.varta-automotive.com/cs-cz/business-portal/
http://www.varta-automotive.cz/cs-cz/search-batteries/

