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ENERGY BULL  – HOBBY A VOLNÝ ČAS

SPECIALISTA NA VOLNÝ ČAS. Energy Bull, navržená jako baterie s dlouhodobým vybíjením, je TA speciální 
baterie pro hobby použití a volný čas. Baterie se vyznačuje vynikající stabilitou cyklu a snadným nabíjením a také 
snadnou údržbou a provozní spolehlivostí. Energy Bull tak dodává přenosnou energii pro plachetnice a elektrické 
čluny, jachty, mobilní domy a obytné vozy a také pro kempování/karavany. Baterie je vhodná také pro pohon 
invalidních vozíků a pro použití jako zásobník energie pro signalizační systémy a solární panely.

ENERGY BULL – 
PLNÝ VÝKON PRO VOLNÝ ČAS.

+ Tip společnosti Banner: K nastartování motoru je nejlepší použít startovací baterii. 
S Running Bull EFB/PRO a Power Bull/PRO nabízí Banner originální baterie jako výchozí 
vybavení. (Kvalita originálního vybavení pro potřebu výměny).



ENERGY BULL  

Typ Informace Nádoba Ah
5 h

Ah
20 h

Ah
100 h použití

S Energy Bull představuje Banner speciální baterii pro hobby a volný čas. Díky svým vlast-
nostem je baterie Energy Bull robustní a představuje ideální zásobník energie pro kem-
pování/karavany, na lodi a pro spoustu dalších oblastí použití až po signalizační zařízení 
a jako trakční baterie pro elektromotory.

Robustní struktura mřížky ve spojení s kapsovými separátory a speciálním složením ak-
tivní hmoty tak například zajišťuje extrémní stabilitu cyklu. Zde jsou všechny výhody na 
první pohled:

ENERGY BULL 
VLASTNOSTI, KTERÉ PŘESVĚDČÍ.

TECHNICKÉ ÚDAJE A INFORMACE

• extrémní odolnost proti cyklickému namáhání a dlouhá životnost 
– čtyřnásobně vyšší odolnost proti cyklickému namáhání než 
startovací baterie

• snadná údržba – snadné otevírání a značka MIN/MAX na 
průhledné nádobě

• zabezpečená proti zpětnému zápalu – ochrana proti zpětnému 
zápalu je zabudována ve víku baterie/v přepěťové ochraně

• nenáročná údržba – nízká spotřeba vody, nízké samovybíjení

• jednoduché nabíjení – možnost nabíjení pomocí každé běžné 
nabíječky

• odolnost proti vibracím – sady desek přilepené ke dnu a kapsové 
separátory obložené skleněným rounem, nejvyšší klasifikace V3 
dle EN 50342-1:2016

• optimalizovaná kapacita – ideální pro cyklickou zátěž

• ekologická a se snadným používáním – při dodávce naplněná a 
nabitá

• praktické držadlo pro nošení

ENERGY BULL
BATERIE S DLOUHODOBÝM VYBÍJENÍM

délka (L) šířka (B) výška celková 
výška (H) 

955 01 H5 / L2 50 60 70 0 1 241 175 190 190 mGGA B13 invalidní vozíky

955 51 D26 / MO60 55 72 85 1 1 256 174 205 225 mGGA B00 lodě, invalidní vozíky

956 01 H6 / L3 60 80 90 0 1 278 175 190 190 mGGA B13 invalidní vozíky

957 51 H8 / L5 75 100 110 0 1 354 175 190 190 mGGA B13 lodě

959 01 LOT7 90 115 135 0 1 350 175 235 235 mGGA B00 lodě

960 51 A 105 130 140 3 1 513 189 195 220 mGRZS B00 lodě, signalizační zařízení

963 51 B 135 180 195 3 1 513 223 195 220 mGRZS B00 lodě

968 01 C 180 230 250 3 1 517 273 212 240 mGRZS B00 lodě
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= Double Top   |   = = čtyřkomorová ochrana proti úniku elektrolytu   |   RF = Odolnost vůči vibracím   |   GA = baterie s odvětráváním   |   HGI = nádoba z tvrdé pryže   |   mG = s držadlem   |   RZS = ochrana proti zpětnému zápalu   |   * podmíněné použití   |   ** s adaptérem úchytné lišty


