
 

Kontakt:   
Günther Lemmerer, Marketing a PR 
Banner GmbH 
Banner Straße 1;4021 Linz-Leonding (A) 
Tel. +43/(0)732/38 88 – 21550; fax provolba 61550 
Mobil +43/(0)676/873 81 550  
E-mail: guenther.lemmerer@bannerbatterien.com 
www.bannerbatterien.com 

Informace pro média 
 

  

Nová výrobková inovace společnosti Banner – Buffalo 
Bull SHD PROfessional  

 
Linec-Leonding (31. března 2011) Společnost Banner rozšiřuje svůj sortiment 

startovacích baterií o inovovanou baterii pro užitková vozidla Buffalo Bull SHD 

PROfessional. Rakouský výrobce baterií tak vsadil na baterii pro nákladní auto-

mobily s technologií vápník/vápník, která je schválena pro originální výbavu a 

splňuje požadavky předních výrobců automobilů.  

Náročné podmínky a nepřetržitý provoz stavějí baterie v užitkových vozidlech 

před velké výzvy. Naposledy byla takto v roce 2006 zavedena aktuální baterie 

Buffalo Bull SHD s výrazným vylepšením z hlediska  provozní bezpečnosti, 

údržby a chování při cyklickém namáhání. Na osvědčené výrobky Banner pro 

užitková vozidla dnes spoléhají referenční zákazníci jako MAN, Liebherr, Ca-

terpillar, Kramer/Neuson, Bomag, Rammax, Kässbohrer, Kubota nebo 

Lindner. Při veškerých inovacích nezůstaly opomenuty ani klasické vlastnosti 

„Super Heavy Duty“, jako je odolnost proti cyklickému namáhání a proti vib-

racím. Inovativní baterie, přinášející užitkovým vozidlům mnohem víc energie, 

jsou konstruovány s tradičně robustními elektrodami a spojkami a s vložkou 

ze skelného rouna na kapsovém separátoru. Sady desek jsou navíc ke dnu 

baterie přilepeny. Díky této konstrukci je baterie Buffalo Bull SHD PROfessio-

nal maximálně odolná proti cyklickému namáhání a vibracím dle evropské 

normy EN 50342, část 1.  

 

Kromě toho musejí startovací baterie dnes ve zvýšené míře zásobovat energií 

doplňkové spotřebiče a zařízení pro zvýšení komfortu. Problém spočívá v tom, 

že baterie musí stále disponovat dostatečnou rezervou, aby dokázala spoleh-

livě nastartovat moderní dieselové agregáty. Provoz s častým startováním 

(stop-and-go) znamená pro baterii enormní cyklické namáhání. Společnost 

Banner na tyto zvýšené nároky adekvátně zareagovala rozšířením sortimentu 

o baterii Buffalo Bull SHD PROfessional. Jedná se o vysoce výkonnou baterii 
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určenou pro náročné podmínky, která poskytuje onu rozhodující dávku ener-

gie a životnosti navíc.  

 

Společnost Banner u této nové baterie pro užitková vozidla poprvé vsadila na 

slitiny s obsahem čistého vápníku, a to jak na kladné, tak i na záporné elek-

trodě, což znamená absolutní bezúdržbovost a lepší skladovatelnost. Pro vý-

robu záporné elektrody se přitom používá nová kontinuální výrobní metoda 

zvaná „Continuous Casting“ (kontinuální odlévání), optimalizovaný design 

mřížky navíc spolehlivě zajišťuje energii pro start zastudena. O maximální 

bezpečnost proti úniku elektrolytu baterie Bull SHD PROfessional se stará no-

vé ploché víko s patentovanou čtyřkomorovou ochranou a centrálním odply-

ňováním. Integrovaná, nedemontovatelná ochrana proti zpětnému zápalu, 

bezpečnostní šroubové spoje a ochrana proti zkratu „PinFin“ zaručují maxi-

mální provozní bezpečnost. 

Baterie Buffalo Bull SHD PROfessional bude specializovaným prodejcům do-

dávána naplněná a nabitá od května 2011 ve třech typech, vždy v konstrukč-

ním provedení A, B, C. Rozměry odpovídají všem požadavkům EN 50342, část 

4, čímž je zajištěna optimální montáž. 

„Jsme hrdí na to, že zákazníkům můžeme s naším nejnovějším výrobkem na-

bídnout ještě víc energie pro užitková vozidla“, zdůraznil Andreas Bawart, ob-

chodní ředitel společnosti Banner. 

 

Nová výrobková inovace značky Banner: Buffalo Bull SHD PROfessional 
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Text k fotografii: 

Startovací baterie: Startovací baterie Banner jdou velmi dobře na odbyt. 

 

Práva k fotografiím Banner Batterien/bez nároku na honorář 

 

 
Údaje o společnosti: 

Společnost Banner Batterien je inovativní, expandující výrobce kvalitních startovacích baterií. Od roku 

1937 vyrábí tento podnik se sídlem v rakouském Leondingu baterie pro všechny typy vozidel. Rodinná 
firma pod vedením Andrease Bawarta a Mag. Thomase Bawarta má po celé Evropě 710 zaměstnanců. 

Společnost Banner Batterien vyrobí a prodá ročně více než 3,8 milionu startovacích baterií, čímž se 
v oblasti výroby akumulátorů řadí mezi nejzkušenější a nejvýznamnější značky s nejdelší tradicí. Bate-

rie Banner nacházejí uplatnění jako originální výbava v mnoha modelech značek BMW, Audi, Mitsub-

ishi, Škoda, Volvo, VW, Kässbohrer, Liebherr, MAN, Dethleffs či Jungheinrich. V Rakousku, Německu, 
Švýcarsku, Francii, Nizozemsku, Velké Británii, Dánsku, Polsku, České republice, na Slovensku, v Ma-

ďarsku, Rusku, Rumunsku a Bulharsku pečujeme o své prodejce prostřednictvím distribučních společ-
ností s celkem 28 pobočkami. Ve více než 40 dalších zemí Evropy, Afriky a Asie jsou výrobky prodává-

ny prostřednictvím přímých dovozců. Technika budoucnosti a vynikající kvalita podtrhují mezinárodní 
renomé ukázkových výrobků „se silou buvola“, který zdobí také logo společnosti Banner. Další infor-

mace získáte na www.bannerbatterien.com 
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