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Енергийни гиганти за Вашия бизнес с акумулатори:

TE акумулатори за комерсиални автомобили с мощна EFB 

технология

Bosch TЕ акумулаторът с EFB технология е 

проектиран да отговаря на особено високите 

изисквания на товарните автомобили. Той 

осигурява екстремно висока стартова мощност и 

надеждно захранване на голям брой ел. 

консуматори в тежки и натоварени условия.

При EFB технологията положителната плоча е 

покрита с полиестерен плат, осигуряващ 

допълнително задържане на активния материал. 

Цикличната устойчивост на дълбоко разреждане е

увеличена в сравнение с конвенционалните 

стартови акумулатори и акумулаторът продължава

да функционира дори и при високи вибрации.

Предимства на Bosch TE акумулатора EFB технология

Типично натоварване на акумулатора по време 

на шофиране в града Маркетингово подпомагане

Брошура

1987PR5075
Каталог Части за товарни 

автомобили: 1 987 720 030 

 EFB технология: положителна плоча, 

покрита с полиестерен плат. Това

осигурява допълнително задържане на 

активното вещество в плочата. Много 

дълъг експлотационен период и двойна

циклична устойчивост в сравнение с 

конвенционалните акумулатори

 Отговоря и дори превъзхожда стандарта V3

за циклично натоварване

 Много малка загуба на вода благодарение 

на лабиритния капак

 Напълно необслужваеми

Честите  спирания и тръгвания в градски трафик и 

многото електронни консуматори често водят до 

отрицателен енергиен баланс. Акумулаторът Bosch TE 

е с голям капацитет за да може да издържа на честите 

разреждания и зареждания. Високата циклична 

устойчивост е особено полезна за камиони на дълги 

разстояния, чиито акумулатори поддържат различни 

функции за комфорт. Резултатът: надеждна и 

дългосрочна експлоатация.

ESI[tronic]

1 987 714 XXX

Акумулатори TE с EFB

технология и лабиринтен капак

► Много добър прием на заряд

► Капак със защита против 

възпламеняване

► Безопасно за инсталиране в 
самия автомобил

► KTS диагностика и тестер за 
акумулатори BAT : за смяна  
на акумулатори

Арт. номера: 
TE 080: 0 092 TE0 800

TE 077: 0 092 TE0 770

Патентована PowerFrame® 

(решетка) за оптимално

протичане на ток и

по-малко корозия

Лабиринтен капак за висока

експлоатационна сигурност

Ергономични дръжки

Допълнително

усилване за 

устойчивост при 

удар

Смесител за 

предотвратявяне

разслояването

на киселината

Плочи с подсилени

връзкиIon-пропусклив

джоб сепаратор

► EFB -

положител

на плоча, 
покрита с 
полиестер
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