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ACCUCHARGER. 
NAJMODERNEJŠIE NABÍJAČKY 
  OD ŠPECIALISTOV NA BATÉRIE.

PRÍRUČKA K NABÍJAČKE ACCUCHARGER

6/12 V, 2 A 12 V, 3 A 12 V, 6 A 12 V, 10 A 

  odporúčané       

 možné
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Pre moderné olovo kyselinové batérie je nevyhnutné 
pravidelné vyrovnávacie nabíjanie, aby sa dosiahla oča-
kávaná vysoká životnosť. 
Prítomnosťou mnohých spotrebičov vo vozidle sa baté-
ria značne zaťažuje. Jazdy na krátke vzdialenosti a ne-
pravidelné jazdné profily v kombinácii s funkciou Stop 
& Go a vysokým počtom studených štartov spôsobujú 
v batérii negatívnu bilanciu nabitia. Týmto pozvoľným 
nedostatočným nabíjaním sa batéria dostane do hĺbko-
vého vybitia a jej prevádzka zlyhá. 

V takomto prípade je riešením pravidelné vyrovnávacie 
nabíjanie a udržiavanie nabitia pri sezónne prevádzko-
vaných vozidlách s nabíjačkou Banner ACCUCHARGER. 
Pre čo najlepšie nabitie batérie, čo najvyššiu bezpečnosť 
a čo najjednoduchšiu obsluhu využívajú inteligentné 
nabíjačky najmodernejšiu technológiu riadenú mikro-
procesorom s viacstupňovými programami nabíjania. 

PREČO JE NEVYHNUTNÉ NABÍJANIE 
BATÉRIE?

Banner Baterie SR, s.r.o, SK-83104  Bratislava 3, Vajnorská 134/B
Tel. +421/ (0)2/ 43 63 43 44
Telefax +421/ (0)2/ 43 42 18 74, 
e-mail: office.bskb@bannerbatteries.co

Použiteľné pre všetky olovo kyselinové batérie. 

 



Najdôležitejšie funkcie:
• Vhodná pre olovo kyselinové batérie 6/12 V
• Automatické rozpoznávanie napätia 6 V a 12 V
• Plnoautomatické, 8-stupňové nabitie batérie
• Automatické prepnutie na udržiavanie nabitia
• Nabíjacie napätie až do 14,7 V
• Inštrukcie krok za krokom na veľkom displeji LED
• Jazyk DE, EN alebo voliteľne FR
• Robustný kryt s ochranou hrán
• Izolované svorky s vysokou kvalitou
• Montážny hák
• Ochrana proti prepólovaniu a prepätiu
• Ochrana proti iskrám a skratu

Rozsah zásielky: 
Nabíjačka, svorky, adaptér na oká s poistkou,  
robustná taška na uschovanie a návod na použitie.
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ÚPLNÉ NABITIE!
Nabíjačka Banner ACCUCHARGER PRE  
NABITIE BATÉRIE A UDRŽIAVANIE NABITIA.

Optimálne nabitá štartovacia batéria sa stará o 
bezpečný štart a predlžuje životnosť batérie v 
každom ročnom období. Prostredníctvom nabíjačky 
Banner Accucharger nabijete štartovací akumulátor 
jednoducho, plnoautomaticky, bezpečne a rýchlo. 

ACCUCHARGER 6/12 V, 2 A ACCUCHARGER 12 V, 3 A 

ACCUCHARGER 12 V, 6 A ACCUCHARGER 12 V, 10 A

Plnoautomatická nabíjačka 6/12 V
Najmodernejšia nabíjacia technika riadená mikroprocesorom ga-
rantuje najlepšie nabitie batérie, najvyššiu bezpečnosť a najjedno-
duchšiu obsluhu. Ukazovateľ nabitia prostredníctvom displeja LED. 
Ideálna pre nabíjanie batérií motoriek/vozidiel a bezpečné udržia-
vanie nabitia. Vhodná pre menšie batérie do 46 Ah.

Plnoautomatická nabíjačka
Plnoautomatická nabíjačka s veľkým animovaným textovým 
displejom LED. V jazykoch EN, DE a FR. Najjednoduchšia obsluha,  
najmodernejšia nabíjacia technika a najvyššia bezpečnosť. Vhod-
ná pre batérie do 72 Ah.

Univerzálna nabíjačka
Výkonná nabíjačka s tepelným ističom a plnoautomatickými krok-
mi nabíjania. Animovaný textový displej LED na perfektné nabíja-
nie, v jazykoch EN, DE a FR. Dlhá životnosť batérie kvôli nabíjacej 
technike riadenej mikroprocesorom. Maximálna bezpečnosť a naj-
jednoduchšia obsluha. Vhodná pre batérie do 130 Ah.

Profesionálna nabíjačka na domáce použitie
Vysokovýkonná, plnoautomatická 10 A nabíjačka na perfektné na-
bíjanie veľkých batérií. Animovaný textový displej LED v jazykoch 
EN, DE a FR. Najmodernejší program nabíjania, bezpečnostné 
vybavenie najvyššieho stupňa a najjednoduchšie ovládanie. Ideál-
na pre veľké vozidlá, SUV a Van s batériami do 230 Ah.


