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            AGM AKKUMULÁTOR 

 

 

 

Eredeti DAF 210 Ah Ultimate AGM* akkumulátor  

Napjaink tehergépkocsi-akkumulátorainak nagyobb számú pihenő és hosszabb éjszakai leállás 
esetén is megbízhatóan kell üzemelniük, ráadásul a tehergépkocsik egyre több elektromos 

fogyasztóval rendelkeznek (pl. állóklíma, mikrohullámú sütő, TV, stb.). 
Az eredeti DAF Ultimate AGM akkumulátort úgy alakították ki, hogy megbírkozzon ezzel a 

változással. 
 

A TÖKÉLETES TELJESÍTMÉNY ÉS A LEGHOSSZABB ÉLETTARTAM ÉRDEKÉBEN 
• A legmagasabb ciklusélettartam – 6-szor hosszabb élettartam, mint a hagyományos 

akkumulátorok és 3-szor hosszabb élettartam, mint az EFB-akkumulátorok esetében 
 

• Legjobb kisütés – Az AGM akkumulátorok akár 80%-ig is lemeríthetőek az akkumulátor 

károsodása nélkül 
 

• A legjobb töltésfelvétel – Az AGM akkumulátorok gyorsabban tölthetők, mint a hagyományos 

akkumulátorok 
 

• Legjobb rezgésállóság – Kifejezetten alvázvégi felszerelésre tervezve 
 

• Szálláshely funkció – Nagy fogyasztású tehergépkocsikhoz és több éjszakás tartózkodáshoz 

készült 
 

 

  

 

                                                             Cikkszám: 2183388 
   

*AGM = Absorbent Glass Mat (üvegszálban felitatott elektrolit) 
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            AGM AKKUMULÁTOR 

 

 

Az eredeti DAF Ultimate AGM négy fő előnye: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák. A képek csak illusztrációk. 

Az akció a készlet erejéig, de legkésőbb 2021.12.31-ig vagy visszavonásig érvényes. 

Amennyiben nem szeretne további akciós ajánlatokat kapni, kérjük jelezze az info@bestcamion.hu e-mail címen! 

*Az alkatrészek alkalmazhatóságáról érdeklődjön értékesítő kollégánknál. 

Best Camion Kft. 

   2060 Bicske, 0321/23. hrsz. 

Telefon:                               +36 22 814 200 

E-mail:                          info@bestcamion.hu 

Web:                             www.bestcamion.hu 

Nyitva tartás: H-P: 6-22 óráig, Szo: 6-14 óráig 

 

1.  Hosszabb ciklusélettartam 

Akár hatszor hosszabb 

ciklusélettartam a hagyományos 

savas ólomakkumulátorokhoz képest. 

Az AGM-akkumulátorok több aktív 

ólmot tartalmaznak, ami extra 

energiakapacitást és hosszabb 

élettartamot eredményez. 

 

3. Maximális töltésfelvétel 

Az AGM-akkumulátorokat sokkal 

gyorsabban fel lehet tölteni, mint a 

hagyományos akkumulátorokat. Az 

AGM-akkumulátorok több ólmot 

tartalmaznak, ami alacsonyabb belső 

ellenállást eredményez, ez pedig 

növeli a töltésfelvételt és a motor 

indítási képességét. 

2.  Maximális lemeríthetőség  

Az AGM-akkumulátorok akár 80%-ig 

is lemeríthetők az akkumulátor 

károsodása nélkül. Az AGM-

akkumulátorokra nincs hatással a 

savrétegződés, mert a sav felszívódik 

a lemez körüli üvegpaplanba. 

 

4.  A legmagasabb rezgésállóság 

A magasra beállított nyomás 

korlátozza az akkumulátoron belüli 

lemezek mozgását. Ezzel együtt a 

saruk és az ólomlemezek között és 

alatt lévő ragasztó védi meg az AGM-

akkumulátorokat akár a legnagyobb 

rezgésektől is. 
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