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ACCUCHARGER. 
NEJMODERNĚJŠÍ NABÍJEČKY OD  
  SPECIALISTŮ NA BATERIE.

PŘEHLED POUŽITÍ NABÍJEČEK

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

 doporučeno       

 možné

www.bannerbatterien.com

Moderní olověné baterie vyžadují pravidelné dobíjení, 
aby byla zajištěna jejich očekávaná dlouhá životnost. 
Velké množství spotřebičů ve vozidle silně zatěžuje ba-
terii. Jízdy na krátkou vzdálenost a nepravidelný jízdní 
profil v kombinaci s rozjížděním a velkým počtem stu-
dených startů mají negativní vliv na nabíjení baterie. 
Protože se baterie pravidelně nedobíjí, dostane se do 
vybitého stavu a vypoví službu. 

Řešením u sezónně provozovaných vozidel je pra-
videlné vyrovnávací dobíjení a udržovací nabíjení  
nabíječkou Banner ACCUCHARGER. Inteligentní nabí-
ječky využívají nejmodernější mikroprocesorem řízené 
technologie s vícestupňovými programy nabíjení pro 
nejlepší nabití baterie, maximální bezpečnost a nejjed-
nodušší obsluhu. 

PROČ JE NABÍJENÍ BATERIE  
NUTNÉ?

Banner GmbH, Banner Straße 1, A-4021 Linec
Telefon: +43/(0)732/38 88-0
Fax: +43/(0)732/38 88-21399
e-mail: office@bannerbatterien.com

Pro všechny olověné baterie. 

 



Přehled nejdůležitějších funkcí:
• Vhodná pro olověné baterie 6/12 V
• Automatické rozpoznání napětí 6 V a 12 V
• Plně automatické 8stupňové nabíjení baterie
• Automatické přepnutí na udržovací nabíjení baterie
• Nabíjecí napětí až 14,7 V
• Pokyny krok za krokem na velkém LED displeji
• Volitelné jazyky DE, EN nebo FR
• Robustní kryt s ochranou hran
• Vysoce kvalitní izolované svorky
• Montážní háky
• Ochrana proti přepólování a přepětí
• Ochrana proti jiskrám a zkratu

Rozsah dodávky: 
Nabíječka, svorky, adaptér s kabelovými očky a pojistkou,  
odolná skladovací taška a návod na obsluhu.
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NABITÁ BATERIE!
Nabíječka Banner ACCUCHARGER PRO  
NABÍJENÍ A UDRŽOVACÍ NABÍJENÍ BATERIÍ.

Optimálně nabitá startovací baterie slouží za každého 
ročního období k bezpečnému nastartování a prodlu-
žuje životnost baterie. Nabíječkou Banner Accuchar-
ger nabijete každou startovací baterii jednoduše, plně  
automaticky, bezpečně a rychle. 

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

ACCUCHARGER 12 V 6 A ACCUCHARGER 12 V 10 A

Plně automatická nabíječka 6/12 V
Nejmodernější mikroprocesorem řízená technologie nabíjení zaru-
čuje nejlepší nabití baterie, maximální bezpečnost a nejjednodušší  
obsluhu. Ukazatel nabíjení na textovém LED displeji. Ideální pro na-
bíjení a bezpečné udržovací nabíjení baterií motocyklů a vozidel. 
Vhodná pro menší baterie do 46 Ah.

Perfektní univerzální nabíječka
Plně automatická nabíječka s velkým animovaným textovým 
LED displejem. V jazycích EN, DE a FR. Nejjednodušší obsluha,  
nejmodernější technologie nabíjení a maximální bezpečnost. 
Vhodná pro baterie do 72 Ah.

Univerzální nabíječka
Výkonná nabíječka s ochranou proti přehřátí a plně automatickými 
kroky nabíjení. Animovaný textový LED displej podporuje perfektní 
nabíjení, v jazycích EN, DE a FR. Dlouhá životnost baterie díky mik-
roprocesorem řízené technologii nabíjení. Maximální bezpečnost a 
nejjednodušší obsluha. Vhodná pro baterie do 130 Ah.

Profesionální domácí nabíječka
Výkonná plně automatická nabíječka do 10 A zajistí perfektní na-
bití velkých baterií. Animovaný textový LED displej v jazycích EN, 
DE a FR. Nejmodernější program nabíjení, kvalitní bezpečnostní  
výbava a nejjednodušší obsluha. Ideální pro velká vozidla, SUV 
a dodávky s bateriemi do 230 Ah.


