
150
CYCLES

50% DOD

OVER

RECOMMENDED FOR END 
OF CHASSIS LOCATION

REKOMENDUOJAMA
naudojimui važiuoklės 
gale 

Savybės

Mažas savaiminio išsikrovimo greitis ilgesniam 
laikymui

Sukurta transporto priemonėms su standartiniais 
energijos poreikiais

Retiems naktiniams sustojimams su viešbučio tipo 
apkrovomis

Puikus atsparumas vibracijai – V4

E2 ištvermės įvertinimas – iki 150 ciklų (50% 
iškrovimo gylis (DOD)

Visiškai neaptarnaujami su sandariu dvigubu dangčiu

Galinė ventiliacija dujų išmetimui

YBX3627, YBX3630, YBX3629, YBX3623, YBX3625 ir 
YBX3628 turi V4 atsparumą vibracijai ir yra tinkami 
montavimui važiuoklės gale.   

Aukščiausios kokybės pasirinkimas didelės galios 
poreikiams ir montavimui važiuoklės gale

Dažniems naktiniams sustojimams su viešbučio tipo 
apkrovomis

765
CYCLES

17.5% DOD

OVER

BUILT IN MIXING DEVICE TO 
EXTEND BATTERY LIFE 

XVR
EXTREME VIBRATION
RESISTANCE(8 X V4)

RECOMMENDED FOR END 
OF CHASSIS LOCATION

Savybės

REKOMENDUOJAMA
naudojimui važiuoklės 
gale 

Naujos kartos sustiprinta užpildytų baterijų technologija, 
tinkama transporto priemonėms su „Start-Stop“ 
sistemomis arba standartiniu uždegimu 

XVR Ekstremalus atsparumas vibracijai – 8 kartus V4 

M1 Mikro ciklo atsparumas – virš 765 ciklų (17.5% 
iškrovimo gylis)

Visiškai neaptarnaujami su sandariu dvigubu dangčiu 
ir įmontuotu elektrolitų maišymo įrenginiu, ilginančiu 
akumuliatoriaus tarnavimo laiką 

Dėl išskirtinio dalinio įkrovimo operacijos optimizuotas 
dažnam stop/start važiavimo būdui

Priima dideles įkrovas greitesniam įkrovimui

Galinė ventiliacija dujų išmetimui

Mažiausias savaiminio išsikrovimo greitis ilgesniam 
laikymui

YBX 7000 EFB - Enhanced Flooded Battery

YBX 3000 SHD - Super Heavy Duty

Šiais akumuliatoriais jau pasitiki pirmaujantys komercinio transporto priemonių gamintojai, kurie komplektuoja „GS
Yuasa“ akumuliatorius kaip standartinę įrangą, atitinkančią aukščiausios kokybės poreikius. Naujas asortimentas buvo
sukurtas taip, kad atitiktų gerėjančias populiariausių automobilių markių specifikacijas.  

Pristatome naują, keturių lygių YBX Super Heavy Duty akumuliatorių asortimentą. Jis yra daug geresnis, palyginti su
ankstesniais "Cargo" klasės akumuliatoriais. Tiesą sakant, tai yra vienas iš visapusiškiausių pasiūlymų rinkoje su
aukščiausiomis specifikacijomis .  

Super Heavy Duty galia skirta tolimiems reisams - tai ilgesnis gyvenimas su mažiau prastovų.

Originalios įrangos (OE) kokybė, našumas ir specifikacija

Specialiai sukonstruoti naudojimui komercinėse ir žemės ūkio transporto priemonėse

Patobulintos saugos funkcijos, įskaitant integruotas liepsnos slopintuvo ir nešimo rankenas

Yuasa YBX Super Heavy Duty akumuliatorių ypatumai: www.yuasa.lt
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