
Varta Promotive- Redukcja kosztów utrzymania floty

Varta jest europejskim producentem akumulatorów. Od początku swojego istnienia 
konsekwentnie dąży do udoskonalenia swoich produktów. Firma pragnie, aby ich 
akumulatory odpowiadały ciągle rosnącym potrzebą odbiorców. Wychodzi naprzeciw 
swoim klientom tworząc serię akumulatorów Promotive.

Akumulatory Promotive przeznaczone są dla samochodów użytkowych takich jak 
ciężarówki, autobusy, pojazdy rolnicze. Pojazdy, gdzie liczy się szybkość i niezawodność. 
Akumulatory te dostosowane są do każdych warunków atmosferycznych, nawet tych 
ekstremalnych. Zapewniają dużą moc dla samochodów wymagających dużego poboru 
energii jak pojazdy dostawcze, autokary czy pojazdy pracujące na budowie. Do 
prawidłowej pracy nie wymagają one żadnych dodatkowych czynności jak dolewanie 
wody. Akumulatory te są całkowicie bezobsługowe.

Dzięki wysokiej wytrzymałości cyklicznej, która jest przeciwwagą dla nieregularnych
cykli rozładowania i ładowania podczas długodystansowych tras o częstych postojach 
pojazdy mogą pracować dłużej bez zbędnych przerw. Jest to wymierna korzyść dla 
właściciela takiej floty. Redukuje wysokie koszty przymusowych postojów.

Varta stworzyła 3 rodzaje akumulatorów z linii Promotive- każdy dla pojazdów o 
różnym przeznaczeniu- Silver, Blue i Black dostępnych o różnych mocach i 
pojemnościach.

Varta Promotive Silver

• Akumulator ten spełnia najwyższe oczekiwania w ruchu miejskim, liniowym i 
dalekobieżnym

• Minimalne samorozładowanie dzięki kratce wykonanej w technologii wapniowo-
srebrowej . Możliwość przechowywania do 18 miesięcy

• Przekracza wymagania EN w zakresie technologii Super Heavy Duty (SHD) 
(standard EN 4 oraz odporność na wibracje V3) 

• Optymalny prąd rozruchu dla silników o bardzo dużej pojemności – niezawodny 



również przy ekstremalnie niskich temperaturach 
• Akumulator bezobsługowy – brak potrzeby uzupełniania wody 
• Bezpieczny.Technologia pokrywy labiryntowej, zintegrowane zabezpieczenie przed 

zapłonem wstecznym, zabezpieczenie klem, oraz zawory bezpieczeństwa 
• Naładowany i gotowy do użytku

Varta Promotive Blue

• Przeznaczony dla samochodów wykonujących ciężką pracę jak pojazdy rolnicze i 
samochody budowlane

• Minimalne samorozładowanie dzięki kratce wykonanej w technologii wapniowo-
srebrowej . Możliwość przechowywania do 15 miesięcy bez konieczności 
doładowania

• Zaawansowana technologia oryginalnego wyposażenia (OE) i najmniejsze zużycie 
wody = duże oszczędności TCO  

• Zgodny z wymaganiami EN (standard EN 3 oraz odporność na wibracje V2) 
• Bezpieczny.Technologia pokrywy labiryntowej, zintegrowane zabezpieczenie przed 

zapłonem wstecznym, zabezpieczenie klem, oraz zawory bezpieczeństwa 
• Naładowany i gotowy do użytku

Varta Promotive Black

• Przeznaczone są dla starszych pojazdów i dla tych które potrzebują mniejszego 
poboru mocy, np. buldożery, minibusy, ciągniki

• Minimalne samorozładowanie dzięki technologii hybrydowej, pozwala ono na 
składowanie akumulatora do 12 miesięcy 

• Standardowa technologia oryginalnego wyposażenia (OE) i niskie zużycie wody 
pozwalające na oszczędności TCO także na poziomie podstawowym 

• Zgodny z wymaganiami EN (standard EN 2 oraz odporność na wibracje V1) 

Nasz handlowiec chętnie przedstawi Państwu ofertę akumulatorów Varta Ptomotive i 
udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania.
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