Енергиен комплект
с минимална поддръжка

Water Le

По-малко
означава повече –
повече ползи

®

20

Предимства
• Повече време за работа: по-дълги
интервали между доливанията
• По-голяма гъвкавост: подходяща за
зарядни устройства 50 Hz и HF
(с подходящ профил)
• Икономия на средства: намалени разходи за електроенергия, ако се изпол-

След успешната пазарна реализация на батериите
с минимална поддръжка Hawker Water Less®,
сега EnerSys® разработи нов тип батерии, които
осигуряват още по-дълги интервал между
доливанията с вода.

зва със зарядно устройство Hawker HF
• Намален въглероден отпечатък
• Повече размери: цялата серия
типоразмери на DIN; 4 BS типоразмера
• Повече възможности: много предлагани
опции

Hawker Water Less® 20 може да работят до
100 цикъла (приблизително 20 седмици при нормален
режим на работа) до времето за доливане. Стандартните батерии с 50Hz зарядни устройства, които се
нуждаят от доливане всяка седмица, така че
удължаването на този интервал до 20 седмици
намалява разходите за труд с почти 90%! Тяговите
батерии Hawker Water Less 20 осигуряват енергия и
надеждност, които са необходими за приложения с
натоварен до тежък режим на работа на карите.
Hawker Water Less са разработени на основата на
водещи технологии и увеличава ефективността на
вашия бизнес. Монтираният на батерията индикатор
за ниско ниво на електролита показва на потреби-
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теля кога е необходимо да се долее вода.

