
 

 

 

VW a Audi sázejí na kvalitu Banner 

V současné době dodává společnost Banner baterie Running Bull už do tří závodů VW.  
Ve výrobních závodech v Drážďanech, Bratislavě a Emdenu se baterie AGM značky 
Banner montují do modelů Phaeton, Passat a Touareg. Od konce března 2011 je 
společnost Banner dodavatelem i pro závody Audi v Ingolstadtu a Neckarsulmu. 
 

Návrat kultovní tříkolky Morgan 

Po 58 letech přichází firma Morgan znovu se svým legendárním tříkolovým roadsterem. 
Nová verze vzhledově vychází z původního modelu, kterého se v letech 1909 až 1953 
vyrobilo více než 30 000 kusů, z technického hlediska je ale zcela moderní. 
Důkazem toho je i baterie Starting Bull 530 30 značky Banner, která se v tříkolce používá. 
 
 
 

Baterie Banner na veletrhu CeMat v Hannoveru: hala 26, stánek B10 

Tým společnosti Banner Vás od 2. do 6. května 2011 přivítá na veletrhu CeMAT v Hannoveru, 
celosvětově nejvýznamnějším veletrhu intralogistiky s více než 1 000 vystavovateli a výstavní 
plochou 80 000 metrů čtverečních. Stánek společnosti Banner, kde na Vás kromě jiného čeká 
i vydatné občerstvení, najdete v hale 26, stánek B10. Těšíme se na Vaši návštěvu! 
 

Nová baterie Buffalo Bull SHD PROfessional 

Přírůstek do palety výrobků společnosti Banner: Do baterie Buffalo Bull SHD PROfessional 
vložila společnost Banner celé své know-how v oblasti užitkových vozidel. Výsledkem je 
startovací baterie s technologií na bázi čistého vápníku, která je spolehlivá 
i v nejnáročnějších podmínkách. Nová baterie je kromě toho zcela bezúdržbová, je 
nenáročná na skladování a disponuje optimálními vlastnostmi pro startování zastudena.  
 

Skvělé umístění: Nejpřísnější porota na světě důvěřuje značce Banner 

Výrobců baterií existuje hodně, značka Banner je ale jedinečná. K tomuto rozhodnutí dospělo 
92 000 čtenářů časopisu „auto, motor und sport“, kteří se zúčastnili každoroční ankety Best Brand. 
Společnost  Banner získala už čtvrtý rok za sebou v celkovém hodnocení skvělé třetí místo – a 
i tento rok se znovu úspěšně prosadila mezi mnoha konkurenty. 
 
 

Nová nabíječka Accucharger regeneruje hluboce vybité baterie 

Řešením pro hluboce vybité mokré a AGM baterie je nová nabíječka Banner Accucharger 
Professional 35A firmy Fronius. Nabíječka Banner Accucharger Professional 35A nabíjí 
zabudované baterie a přitom dodává proud elektrickým spotřebičům. Takže po návštěvě 
servisu zůstává baterie plně nabitá. Kromě toho nabíječka disponuje vlastní nabíjecí 
charakteristikou Banner v obnovovacím režimu. 
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POWER NEWS 01/11 

Společnost Banner Vám přeje veselé Velikonoce! 


