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Niezawodny w każdą pogodę
z oryginalnymi akumulatorami MAN.

Maksymalna skuteczność nawet
w najniższych temperaturach.
Nie przegap okazji, aby móc korzystać
z oryginalnych akumulatorów MAN
Niższy czas niedostępności pojazdu, mniejsza utrata
przychodów – upewnij się, że Twój pojazd jest gotowy do zimy!
Od 01.09.2012 do 13.03.2013 oferujemy sezonową obniżkę cen
na oryginalne akumulatory MAN.

an

Akumulator m
175Ah

!
Taniej o 23%

Jeśli oczekujesz najwyższej wydajności, niezawodności i trwałości
– oryginalne akumulatory MAN, wykonane w innowacyjnej
technologii ołowiowo-wapniowo-srebrowej (PAG), są najlepszym
wyborem. Ograniczenie zużycia elektrolitów gwarantuje wyjątkowo
niski stopień samorozładowania. Oryginalne akumulatory MAN nie
wymagają przeglądów ani konserwacji, a wskaźnik „charge eye”
umożliwia łatwą kontrolę stanu naładowania.

Akumulatory MAN - korzyści dla kienta

■■ Niezawodny start w każdą pogodę poprzez szybki pobór prądu.
■■ Dłuższa żywotność dzięki niskiemu stopniowi samorozładowania.
■■ Wysoka odporność na wstrząsy i wibracje oraz stabilność dzięki
wyjątkowo trwałej i mocnej konstrukcji.

■■ Zapewniają bezpieczeństwo dzięki zoptymalizowanej konstrukcji
pokrywy labiryntowej oraz centralnemu sywstemowi odgazowania.
Zapewnia to, że oryginalne akumulatory MAN są odporne na zalanie,
przecieki a gazy odprowadzane są w bezpieczny sposób dla ludzi i
sprzętu.

■■ Oryginalne akumulatory MAN oferują niezawodność zarówno w ruchu
długodystansowym, lokalnym jak i w ciężkiej pracy w terenie - w każdych warunkach.

Nr kat.

Opis części

Cena netto* [zł]

Taniej o

07.97020-0882

Akumulator 88Ah

390,40 zł

18%

07.97020-1552

Akumulator 155Ah

617,70 zł

23%

07.97020-1752

Akumulator 175Ah

706,50 zł

23%

07.97020-2252

Akumulator 225Ah

897,60 zł

23%

* Sugerowana cena detaliczna netto może ulec zmianie w przypadku znaczącej
zmiany kursu EUR / ZŁ.
Oferta ważna do odwołania lub do wyczerpania zapasów

Tekst i ilustracje nie są wiążące.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian
spowodowanych postępem technicznym.

MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o.
Al. Katowicka 9, Wolica
05-830 Nadarzyn
www.mantruckandbus.pl
Spółka Grupy MAN Truck & Bus

