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NOVÉ VÝROBKY

NOVÝ PROGRAM STARTOVACÍCH BATERIÍ 
PRO NÁKLADNÍ A ZEM D LSKÁ VOZIDLA, 
STAVEBNÍ STROJE

Spole nost Banner jako vedoucí evropská zna ka v oblasti bate-
rií vyrábí a prodává startovací baterie, pr myslové baterie a ba-
terie pro pohony a elektrické napájení, a to výhradn  v prémiové 
kvalit .

V
ýrobní závod spole nosti Banner v Linci-Leondin-
gu se adí mezi nejmodern jší a nejekologi t jší 
továrny na výrobu baterií v celé Evrop . Banner 

dodává své výrobky významným automobilkám, jakými 
jsou BMW, VW, Audi, Porsche, Mercedes, Rolls-Royce, 
Seat, Aston Martin, Suzuki, Volvo, Kässbohrer, Liebherr 
a ad  dalších.

V sou asné dob  nabízí t i ady baterií pro nákladní, 
užitková, zem d lská vozidla a stavební stroje.

 „GOLD“ Bufallo Bull EFB – speciální baterie spl u-
jící nevyšší energetickou náro nost nákladních vozidel 
na dlouhých trasách
 „SILVER“ Buffalo Bull SHD PRO – nová ada baterií 
„Super Heavy Duty Professional“ do všech evropských 
nákladních vozidel
 „BLACK“ Buffalo Bull – široká ada produkt  do užit-
kových, stavebních a zem d lských stroj

V roce 2020 prob hla zm na v nabídce baterií pro ná-
kladní vozidla, kdy byly baterie v bílé boxu s ervenými 
ví ky nahrazeny vyšší adou v er-
ných boxech se zapušt nými ví ky:

Tato zm na se týká následujících baterií:

Ukon ení prodeje
A:041991 140Ah/800A SHD 640 35
A:028978 180Ah/1000A SHD 680 32
A:085262 225Ah/1150A SHD 725 11

Nahrazeno
A:841911 145Ah/800A SHD PRO 645 03
A:828978 180Ah/1000A SHD PRO 680 08
A:189142 225Ah/1150A SHD PRO 725 03

Pro rozší ení ady baterií nákladních vozidel byly nov  
do nabídky za azeny:
A:227463 190Ah/1050A EFB 690 17
A:227465 240Ah/1200A EFB 740 17

BUFFALO BULL EFB

•  Nabídka 3 standardních velikostí baterie (sk ín  A, B 
a C) se 150 Ah, 190 Ah nebo 240 Ah

•  Zvýšená odolnost proti cyklickému namáhání díky 
receptu e aktivní hmoty a vrstvám rouna

•  Robustní konstrukce a optimální odolnost proti ot e-
s m díky speciální upev ovací sad

•  Zlepšená odolnost m ížky proti korozi díky použití 
kontinuálního výrobního postupu

•  Technologie legování na bázi vápníku zajiš uje mini-
mální spot ebu vody

•  Bez nárok  na údržbu (nedolévá se voda) p i normál-
ních provozních podmínkách

•  Centrální odply ování s integrovanou ochranou proti 
zášlehu

•  Nadstavbové díly pro další zvýšení bezpe nosti pro-
duktu: ochrana proti zkratu, zátky ESD*

• Rozm ry odpovídají norm  EN 50342-4:2009

BUFFALO BULL SHD 
PROFESSIONAL
•  Bezúdržbová: Hybridní technologie zajiš u-

je minimální spot ebu vody

•  Centrální odply ování a 4komorová ochra-
na proti vyte ení elektrolytu

•  Nepoškoditelná, zava ená ochrana proti 
zp tnému zášlehu a bezpe nostní sešrou-
bování

•  Ochranný prvek PinFin proti zkratu zp so-
benému nástroji

•  SHD: mimo ádná odolnost proti cyklickému 
namáhání a proti vibracím – nejvyšší klasi-
fikace E3/V3 podle normy EN 50342-1

•  Výrobní postup a konstrukce m ížky Con-
Cast jsou zárukou spolehlivého výkonu p i 
studeném startu

•  Výška sk ín  podle normy EN 50342-4

BUFFALO BULL
•  Snadná údržba díky zven í viditelným 

zna kám hladiny elektrolytu a ú elným 
šroubovým spoj m

•  Robustní konstrukce se zalepením kom-
pletu

•  Kapsové separátory pro zkratuvzdornost 
a vysoký startovací proud

•  Nabídka 2 standardních velikostí baterií 
(sk ín  A a B) s 1150 A nebo 1400 A prou-
du p i studeném startu

•  Vysoká odolnost proti ot es m

•  Technologie legování na bázi vápníku za-
jiš uje minimální spot ebu vody

•  Bez nárok  na údržbu p i normálních pro-
vozních podmínkách

•  Centrální odply ování s integrovanou 
ochranou proti zášlehu

•  Nadstavbové díly pro další zvýšení bezpe -
nosti produktu: ochrana proti zkratu, zátky 
ESD*

•  Rozm ry odpovídají norm  EN 50342-
4:2009


