
Enfoque Baterias

GAMA DE ARRANQUE                                   

Com uma gama composta por 23 referências cobrindo mais de 90% do parque europeu,

a gama de baterias Eurorepar foi optimizada de forma a oferecer a melhor relação qualidade/

performance/ preço.

A abrangência da gama permite uma personalização da oferta em função dos veículos e do tipo

de uso.

A gama Eurorepar integra uma oferta de tecnologia EFB (Enhanced Flooded Battery) et AGM

(Absorbent Glass Mat) para os veículos Stop&Start.

Toda a gama de baterias Eurorepar responde à norma Europeia, e é fabricada na Europa.

Tempo de vida útil

Graças à capacidade técnica do nossos engenheiros, as baterias Eurorepar têm uma

capacidade superior de recuperação das suas características nominais, sinonimo de uma

durabilidade acrescida por comparação com a concorrência.

Testes realizados conforme a norma EN 50342-1
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Capacidade de alimentação

A capacidade energética da bateria é um critério de escolha determinante.

O teste C20 (%) controla as características afixadas, aplicando uma corrente de descarga

durante 20h correspondendo à capacidade da bateria, até atingir uma tensão residual de 10,5 V.

Os resultados mostram que a bateria Eurorepar entrega, ao longo de 20 horas uma tensão

superior à concorrência.

Arranque a frio

A -18°C, as baterias são submetidas a uma descarga igual à sua capacidade nominal passados

10 segundos. A tensão residual deverá ser superior a 7,5 V para satisfazer a norma EN.

Um veículo equipado com uma bateria Eurorepar terá sempre um melhor arranque com o tempo

frio.

Teste de arranque a frio de acordo com a norma EN50342-1:2015- Réf  ERP16 092 326 80

C20 teste de acordo com a norma EN50342-1:2015- Réf  ERP  16 092 326 80
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