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Η μπαταρία ΤΕ της Bosch με τεχνολογία EFB έχει 
σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται σε ιδιαίτερες 
απαιτήσεις υψηλής απόδοσης. Παρέχει ενέργεια 
για εξαιρετικά απαιτητικές συνθήκες εκκίνησης, 
εξασφαλίζοντας παράλληλα την αξιόπιστη τροφοδοσία 
για μεγάλο αριθμό εφαρμογών σε οχήματα- ακόμη και 
κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Στην τεχνολογία EFB, η θετική πλάκα είναι καλυμμένη 
με το επονομαζόμενο πλέγμα πολυεστέρα. Το ενεργό 
υλικό αποκτά έτσι πρόσθετη πρόσφυση στην πλάκα. Η 
αντοχή σε κύκλους επαναφόρτισης αυξάνεται σε σύγκριση 
με τις συμβατικές μπαταρίες και η μπαταρία μπορεί 
να χρησιμοποιείται ακόμη κι αν έχει υποστεί έντονες 
αναταράξεις.

Γιγαντιαία ενέργεια στον τομέα της μπαταρίας: 
Μπαταρία επαγγελματικών οχημάτων σειράς ΤΕ με τεχνολογία EFB

Τυπικό φορτίο της μπαταρίας κατά τη 
διάρκεια της οδήγησης μέσα στην πόλη

Πλεονεκτήματα της μπαταρίας ΤΕ Τεχνολογία EFB (Enhanced Flooded Battery)

 f Τεχνολογία EFB (Enhanced Flooded 
Battery): Η κάλυψη της θετικής 
πλάκας με πλέγμα από πολυεστέρα 
ενισχύει την πρόσφυση του ενεργού 
υλικού στην πλάκα

 f Πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής και 
διπλάσια αντοχή σε κύκλους βαθιάς 
εκφόρτισης-επαναφόρτισης σε 
σύγκριση με τις συμβατικές μπαταρίες

 f Ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις για 
αντοχή σε βαθιά εκφόρτιση του 
προτύπου V3 και άνω

 f Πολύ χαμηλή κατανάλωση νερού 
χάρη στην τεχνολογία λαβυρίνθου στο 
κάλυμμα

 f Χωρίς καθόλου ανάγκη συντήρησης
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Πατενταρισμένη
τεχνολογία PowerFrame®
(πλέγμα) για βέλτιστη
ηλεκτρική ροή και
λιγότερη διάβρωση

Ιδιαίτερη
σταθεροποίηση για
αντοχή σε 
κραδασμούς

Αναμεικτικά 
στοιχεία
που εμποδίζουν
τη διαστρωμάτωση
του οξέος

Σετ από πλάκες με ιδιαίτερα
συμπαγή σύνδεση

Κάλυμμα λαβυρίνθου για
εξαιρετικά ασφαλή λειτουργία

Εργονομικές λαβές

Διαχωριστής τύπου
pocket με ιοντική
διαπερατότητα

ΤΕ με τεχνολογία EFB 
και κάλυμμα λαβυρίνθου

 f Πολύ καλή 
απορρόφηση της 
φόρτισης

 f Ενσωματωμένη 
κεντρική απαερίωση

 f Ασφαλής 
εγκατάσταση εντός 
του οχήματος

 f Διαγνωστικά KTS και 
ελεγκτής μπαταριών 
BAT: για την 
αντικατάσταση της 
μπαταρίας
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Οι συχνές εκκινήσεις και στάσεις στην κυκλοφορία της 
πόλης και οι πολλοί ηλεκτρονικοί καταναλωτές συχνά 
οδηγούν σε αρνητικό ενεργειακό ισοζύγιο.Η μπαταρία 
ΤΕ της Bosch έχει υψηλή αντοχή σε συνθήκες συχνής 
φόρτισης -εκφόρτισης. Αυτό , για παράδειγμα, αυξάνει 
σημαντικά την ενεργειακή απόδοση κατά τη διάρκεια 
χρήσης του συστήματος start / stop. Η υψηλή 
ανθεκτικότητα σε κύκλους βαθιάς επαναφόρτισης είναι 
ιδιαίτερα ευεργετική για τα επαγγελματικά οχήματα 
μεγάλων αποστάσεων, των οποίων οι μπαταρίες 
υποστηρίζουν και διάφορες λειτουργίες άνεσης. Το 
αποτέλεσμα: αξιόπιστη μακροπρόθεσμη λειτουργία.

 f EFB - 
κάλυψη 
της θετικής 
πλάκας με 
καμβά από 
πολυεστέρα

Διαθέσιμο διαφημιστικό υποστηρικτικό υλικό 

ESI[tronic]
Πηγή ενέργειας για την 
επιχείρησή σας:
Μπαταρίες από την Bosch 

Αυτό που σας ενθουσιάζει, 
μας εμπνέει.
Η τεχνολογία της Bosch χρησιμοποιείται σε όλα σχεδόν τα αυτοκίνητα 
του κόσμου, γιατί εστιάζουμε στον άνθρωπο και τον εξυπηρετούμε με την 
τεχνογνωσία μας σε όλο το φάσμα των κινητών εφαρμογών.

Επιτυγχάνουμε αυτόν τον στόχο για περισσότερα από 125 χρόνια με 
πρωτοπόρο πνεύμα, έρευνα, δημιουργία και τεχνογνωσία.

Αυτό που μας εμπνέει είναι η πάγια δέσμευσή μας να παρέχουμε στους 
πελάτες μας έναν μοναδικό συνδυασμό από συστήματα και εξαρτήματα, 
συσκευές διάγνωσης, εξοπλισμό συνεργείου και υπηρεσίες:

▶ Λύσεις προηγμένης τεχνολογίας για αποτελεσματική επισκευή οχήματος
▶ Καινοτόμος εξοπλισμός συνεργείου και μοντέρνο λογισμικό –
   διαθέσιμα και με ευνοϊκούς όρους leasing
▶ Το μεγαλύτερο παγκοσμίως πρόγραμμα νέων και 
   ανακατασκευασμένων ανταλλακτικών
▶ Γρήγορη και αξιόπιστη παράδοση
▶ Εξειδικευμένη εξυπηρέτηση πελατών με τη γραμμή τεχνικής υποστήριξης
▶ Εκτενές πρόγραμμα σεμιναρίων εκπαίδευσης
▶ Στοχοθετημένη υποστήριξη πωλήσεων και μάρκετινγκ
▶ Συν πολλές άλλες υπηρεσίες

Εδώ θα βρείτε τη γνήσια ποιότητα Bosch:

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε μας:
www.bosch.gr

Νέος σχεδιασμός στις συσκευασίες 
των προϊόντων Bosch

 f Ελκυστικός σχεδιασμός που         
προωθεί τις πωλήσεις

 f Διαφοροποιημένες συσκευασίες 
για διάφορες σειρές και τύπους 
προϊόντων, για εξατομικευμένη 
προσέγγιση των πελατών

 f Με το παγκοσμίου φήμης διακριτικό 
της κορυφαίας ποιότητας Bosch

 f Σε πλήρη εναρμόνιση με την  
εταιρική ταυτότητα της Bosch

Προϊόντα και υπηρεσίες 
από την Bosch
▶  Συστήματα διάγνωσης
▶  Συστήματα Diesel
▶  Συστήματα βενζίνης
▶  Συστήματα πέδησης
▶  Μπουζί
▶  Συστήματα ενέργειας
▶  Μπαταρίες
▶  Φίλτρα
▶  Υαλοκαθαριστήρες
▶  Τεχνολογία φωτισμού
▶  Ηλεκτρονικά συστήματα άνεσης
▶  Υβριδική τεχνολογία/
    ηλεκτροκίνηση
▶  Γραμμή τεχνικής υποστήριξης
▶  Γνωσιακή βάση δεδομένων
▶  Τεχνική εκπαίδευση
▶  Δίκτυα συνεργείων

Φυλλάδιο Μπαταριών


