
Black Line AGM zmore več. 
Tudi v prihodnos�.
Napotki ob nakupu baterije za vaše sodobno vozilo.

Primerno za vozila z ali brez START&STOP sistema.

TRGOVINE ADEL

TRGOVINE GMT 

PROIZVEDENO V SLOVENIJI



Black Line AGM baterije za osebna vozila 

Sodobna vozila vsebujejo vse več opreme in sistemov, ki zahtevajo vedno večjo 
oskrbo z električno energijo. Temu mora sledi� tudi razvoj proizvedbe in 
shranjevanja el. energije v vozilu. 

Sodobni računalniško krmiljeni alternatorji dosegajo več kot 250A polnilnega toka 
ter omogočajo regeneracijo zavorne energije, kjer so tokovi še večji. 

START&STOP sistem zagotavlja nižjo porabo goriva in nižje izpuste škodljivih plinov, 
posledično pa povečuje število zagonov motorja in ciklična praznjenja ter
polnjenja baterije vozila.

Standardne svinčeno - kislinske baterije zaradi svoje zgradbe ne zmorejo zagotovi� 
sprejemanja in oddajanja dovolj velikih tokov el. energije, prav tako pa je njihova 
ciklična vzdržljivost prenizka.

Black Line AGM baterije, razvite za sodobna vozila, s tehnologijo Absorbent Glass 
Mat, zagotavljajo pretok velikih tokov el. energije in za več kot 3x večjo ciklično 
vzdržljivost od standardne svinčeno - kislinske baterije.

Black Line AGM baterije zagotavljajo sodobnim vozilom:

◦  Sprejemanje velikih tokov el. energije med običajnim in regenera�vnim zavornim
   polnjenjem.

◦  Zagotavljanje el. energije za pogoste START&STOP zagone motorja.

◦  Zagotavljanje el. energije za vklopljene porabnike med START&STOP postankom.

◦  Zagotavljanje el. energije za vklopljene porabnike med pospeški vozila, ko alternator
   ne polni.

◦  Nemoteno delovanje kljub vedno večjim temperaturam pod pokrovom motorja.

◦  Veliko ciklično vzdržljivost.

   Standardna svinčeno - kislinska baterija ne izpolnjuje zgornjih zahtev kljub izklopu
   START&STOP sistema in povzroča naslednje težave:

◦ Predčasna odpoved baterije.
◦ Povečana poraba goriva.
◦ Nepravilno delovanje START&STOP sistema.
◦ Nepravilno delovanje nekaterih sistemov udobja v vozilu.
◦ Pregrevanje in možnost eksplozije baterije.

Black Line AGM baterija lahko nadomes� standardno svinčeno – kislinsko ali EFB 
baterijo tudi v starejših ali manj zahtevnih vozilih. 

Omenjeni bateriji pa zaradi zahtev sodobnih vozil ne zmoreta nadomes�� Black 
Line AGM baterije.

  Pri vgradnji Black Line AGM obvezno preverite, ali vaše vozilo zahteva ponastavitev 
oziroma vpis nove baterije v krmilni eno� nadzora polnjenja/praznjenja baterije! 


