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STARTOVACÍ BATERIE

VAŠE ARGUMENTY
		
PRO ÚSPĚŠNÝ PRODEJ!

Společnost Banner patří mezi největší evropské výrobce baterií a vyrábí startovací
baterie splňující nejnáročnější technické požadavky předních výrobců automobilů. Zde
můžete zjistit, proč jsou kvalitní baterie Banner z Rakouska vždy tou nejlepší volbou pro
vaše zákazníky. Přejeme vám mnoho úspěchů a velký prodej!
SOUKROMÁ A NEZÁVISLÁ SPOLEČNOST
Společnost Banner Baterie je vlastněna výhradně rodinou
Bawartových a v současnosti ji řídí její třetí generace –
Andreas a Thomas Bawartovi.

ZKUŠENOSTI JIŽ OD ROKU 1937
Výrobní know-how s více než 75letou tradicí dělá ze
společnosti Banner Baterie jednoho z nejzkušenějších
evropských výrobců startovacích baterií.

VYROBENO V RAKOUSKU
Továrna společnosti Banner v Linci-Leondingu patří k
nejmodernějším a nejekologičtějším továrnám v Evropě. V
roce 2010 bylo do modernizace a rozšíření výrobních kapacit
investováno zhruba 15 milionů eur.

20 LET SPOLEČNOSTI Banner v ČR
Pobočka společnosti Banner v České republice může být
hrdá již na 20 let existence. S více než 2 miliony kusy prodaných startovacích baterií se značka Banner v současnosti
stala největším dovozcem v tomto segmentu na českém trhu.

MODERNÍ SORTIMENT
Sedm modelových řad Bull pokrývá skutečně veškeré
aplikace startovacích baterií – od motocyklů až po nákladní
vozidla.

Banner – KVALITNÍ BATERIE Z RAKOUSKA

ZÁKAZNÍCI Z ŘAD PŘEDNÍCH SVĚTOVÝCH
ZNAČEK
Zhruba 30 procent vyrobených startovacích baterií je
určeno významným evropským automobilkám – například
VW, BMW, Porsche, Škoda, Mitsubishi, Volvo, MAN, Scania,
Kässbohrer, Liebherr, Jungheinrich, Dethleffs atd.

PŘÍSNÉ POŽADAVKY NA JAKOST
Baterie Banner určené pro dodatečnou montáž se vyrábí ve
stejně prvotřídní kvalitě, tj. na stejných výrobních linkách a
za použití stejných technologií a systémů zajišťování jakosti,
jako baterie určené pro výrobce vozidel.

VELKÁ INOVATIVNÍ SÍLA
Baterie AGM pro mikrohybridní aplikace (system start/stop,
rekuperace brzdné energie) využívají společnosti jako BMW,
Porsche, Volvo. Na úspěchu se podílí patentovaná vylepšení.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A RECYKLACE
Každý spotřebitel je dle zákona povinen vrátit staré baterie
zpět výrobci. Společnost Banner staré baterie bezplatně
odebírá a předává je do regulovaného koloběhu recyklace.
Společnost Banner Baterie ČR zatím vykazuje nejvyšší
procento sběru starých baterií.
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ENERGIE PRO VÁS!

		

ŠIROKÁ NABÍDKA PRO KAŽDOU APLIKACI

PRO VŠECHNY VOZY
STARTING BULL

UNI BULL

POWER BULL

Energií nabité seznámení se značkou Banner.
Moderní technologie pro současné vozy.

Uzavřený univerzální génius se 4 póly. 4 baterie
stačí pro 90 % vozového parku.

Nejbezpečnější prémiová startovací baterie. Extra
silná kvalita OEM* splňující normy BMW a VW.
VERY GOOD
(1,4)
for the Banner Power Bull P72 09
in the starter battery test
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PRO VŠECHNY VOZY SE SYSTÉMEM STOP/START
RUNNING BULL AGM

RUNNING BULL EFB

RUNNING BULL BACK UP

Nejnovější technologie AGM. Nulové riziko vylití
elektrolytu a úniku plynů. Pro luxusní vozy a
komplexní systémy start/stop s rekuperací energie.

Extra cyklická baterie s ultramoderními
specifikacemi. Pro jednodušší systémy
start/stop, například u vozů Fiat či Ford.

Výkonná podpora AGM pro startovací baterie v
automobilech s extrémně vysokými nároky na
odběr energie.

GOOD (1,7)

GOOD (1,6)

for the Banner Running Bull
AGM 570 01
in the start-stop-battery test

for the Banner Running Bull
EFB 570 00
in the start-stop-battery test

Edition 12/2012

Edition 12/2012

PRO VŠECHNA UŽITKOVÁ VOZIDLA
BUFFALO BULL SHD PRO

BUFFALO BULL SHD

BUFFALO BULL HD

Baterie z plně vápníkových slitin s extrémním
výkonem a doživotním uzávěrem. Nejvýkonnější
volba s nejnovějšími specifikacemi OEM.*

Startovací síla značky Banner pro moderní těžká
nákladní vozidla a stroje. Skvělá startovací síla
a odolnost vůči cyklické zátěži, uzávěry plnicích
hrdel zabraňující vylití elektrolytu.

Výkonný způsob, jak se přidat ke značce Banner.
Osvědčená kvalita značky Banner.

BIKE BULL

ENERGY BULL

Motocyklová baterie se silou značky Banner. K
dispozici s technologií AGM i s mokrými články.

Speciální semi-trakční baterie s hlubokým
cyklem. Vhodná zvláště pro karavany, obytné
automobily, kempování a solární aplikace.

* OEM = originální výbava pro výrobu vozidel

PRO JAKÉKOLI POUŽITÍ VE VOLNÉM ČASE

