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Nová série Accucharger: 
Inteligentní nabíječky baterií Banner 
 
Společnost Banner, specialista na startovací baterie, uvádí na trh inteligentní, plně au-
tomatické nabíječky baterií pro motocykly, osobní vozy, vozy SUV a dodávkové vozy, 
a to ve čtyřech různých výkonnostních stupních. Série Banner Accucharger umožňuje 
konečným zákazníkům maximálně snadné ovládání a nabízí rozsáhlé příslušenství. 
Nové nabíječky se na trhu objeví v polovině září 2015. 
 
Linz-Leonding, 3. září 2015. „Naše nové 12V nabíječky série Banner Accucharger odpoví-

dají nejnovějšímu stavu techniky. Vysoce moderní technologie s mikroprocesorovým řízením 

a několikastupňovým nabíjecím programem zajišťují vyšší přesnost a bezpečnost, jakož i 

dlouhou životnost baterie,“ vysvětluje Günther Lemmerer, marketingový ředitel společnosti 

Banner Batterien. „Použití nabíječek Banner Accucharger je navíc velmi snadné, není totiž 

nutné provádět žádná nastavení. Díky tomu je naše nová série Accucharger ideálním přístro-

jem pro konečné spotřebitele,“ dodává Lemmerer. Nabíječky fungují plně automaticky na 

principu Plug and Play a jsou vybaveny funkcí AutoStart umožňující automatické spuštění 

okamžitě po náležitém připojení nabíječky k baterii. 

 

 

Nabíječky jsou nabízeny ve čtyřech výkonnostních stupních: 2 A pro motocykly nebo udržo-

vací nabíjení osobních vozů, 3 A pro menší osobní vozy nebo pro udržovací nabíjení, 6 A 

pro osobní vozy a 10 A pro větší osobní vozy, vozy SUV a dodávky. Ideálně lze s nimi nabí-

jet i baterie čtyřkolek, sněžných skútrů, traktorových sekaček a motorových člunů. Nabíječka 

Banner Accucharger je jako stvořená pro udržovací nabíjení kabrioletů, které přes zimu stojí 

v garáži. Nabíječky jsou vhodné pro tyto typy 12V baterií: konvenční, EFB, AGM i gelové. 
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Inovativní vychytávky 
Nabíječky rakouského specialisty na baterie nabízejí vymoženost, kterou na trhu takřka ne-

najdete: inovativní jasně čitelný textový displej. Kromě verze o výkonu 2 A jsou všechny na-

bíječky vybaveny snadno čitelným animovaným textovým displejem, který nabízí podrobný 

návod k nabíjení baterií s možností výběru z těchto jazyků: angličtina, němčina nebo fran-

couzština. Další technickou zajímavostí je režim udržovacího nabíjení, který udržuje napětí 

baterie po několik měsíců na optimální hodnotě. Do přístrojů je navíc integrována ochrana 

proti zkratu, přepólování a přepětí. Montážní háčky zajišťují bezpečné upevnění přístroje 

mimo pracovní oblast. Nabíječka Banner Accucharger  nabízí také rozsáhlý sortiment příslu-

šenství: nabíjecí svorky s rychlospojkou, jištěný připojovací kabel s očky a rychlospojkou, 

ochranu hran a ukládací tašku. Čtveřice různých nabíječek série Banner Accucharger bude 

k dostání od poloviny září. 

 

Obr. 1: K dostání ve čtyřech výkonnostních stupních: zde nabíječka o výkonu 6 A pro střed-

ně velké osobní vozy 

Obr. 2: Pro menší osobní vozy či udržovací nabíjení: nabíječka Accucharger o výkonu 3 A 

 

Společnost Banner Batterien ve zkratce 
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 na 770 zaměst-

nanců. Společnost Banner Batterien ročně vyrobí a prodá více než 3,8 milionu startovacích baterií, 

čímž se řadí mezi nejtradičnější, nejzkušenější a nejvýznamnější značky v oblasti výroby akumulátorů. 

Baterie Banner nacházejí uplatnění jako originální výbava v mnoha modelech značek Audi, BMW, Ca-

terpillar, Jungheinrich, Kässbohrer, Liebherr, Mercedes, Mitsubishi, Porsche, SEAT, Volvo či VW. V 15 

evropských zemích pečujeme o své prodejce prostřednictvím vlastních distribučních společností. Ve 

více než 50 dalších zemí Evropy, Afriky a Asie výrobky dodáváme prostřednictvím přímých dovozců. 

Inovativní technologie a vynikající kvalita podtrhují mezinárodní renomé špičkových výrobků „se silou 

buvola“, který zdobí i logo společnosti Banner Batterien. Další informace naleznete na adrese 

www.bannerbatterien.com.  

 

 


