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Ohledně informací v této publikaci: produkt mohl být od data tisku (únor 2020) předmětem 
změny. Tato publikace může také obsahovat informace o modelech a  službách, 
které nejsou v jednotlivých zemích dostupné. Prohlášení o legislativních, daňových 
a jiných předpisech a jejich použití se vztahuje pouze na Českou republiku v době tisku. 
Aktuální závazné informace prosím žádejte od svého prodejce Mercedes-Benz. 
www.mercedes-benz.cz/trucks
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TIP:
Vlastnosti akumulátorů vozidla jsou dány i instalovaným 
snímačem akumulátoru, který komunikuje s nadřízenou 
řídící jednotkou. Toto spojení (snímač, řídící jednotka) 
zaručuje jednak optimální dostatek elektrické energie 
s pozitivním vlivem na spotřebu paliva a jednak aktuální 
energetický stav (např. stav nabití akumulátoru) si lze 
vyvolat/zobrazit na displej sdruženého přístroje, to 
ovšem za předpokladu, že snímač akumulátoru byl 
předtím náležitě zaškolen (přizpůsoben stavu a provedení 
vozidla).

Moderní užitková vozidla jsou vybavena výrazně větším 
množstvím elektroniky, než tomu bylo před lety.
Kabiny řidiče jsou, především v  dálkové dopravě, často 
využívány jako obytný a  spací prostor. Akumulátory jsou 
maximálně namáhány především během dob stání, takže 
musí splňovat nejvyšší požadavky. Kvůli zajištění spolehlivé 
funkčnosti akumulátorů také v  těchto situacích klademe 
u  našich originálních akumulátorů Mercedes-Benz důraz 
na vysoké standardy kvality. Přitom jsou prováděna 
nejrůznější testování, např. testy na zkušebním stavu, při 
nichž je testována životnost, a  také testy v  letních 
a  zimních podmínkách pro zjišťování odolnosti proti 
klimatickým vlivům.

Zajistěte svému nákladnímu vozidlu přesně takové 
množství energie, které potřebuje.  Pro správnou volbu 
akumulátoru Vám přinášíme srovnání typů nabízených 
značkou Mercedes-Benz.

Síla a spolehlivost
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•  špičková technologie AGM (Absorbed Glass Mat), 220 Ah
•  vynikající cyklická odolnost (opakované nabíjení a vybíjení) 

– až 10x více cyklů v  porovnání s  běžnými mokrými 
akumulátory

•  bezúdržbový akumulátor s  kratší dobou nabití (4,5 h při 
40 % stavu nabití akumulátoru)

• skladovatelnost až 24 měsíců
•  díky odolnosti proti hlubokému vybití o 25 % vyšší reálně 

využitelná kapacita oproti běžným mokrým akumulátorům 
se stejnou deklarovanou kapacitou (220 Ah)

•  díky integrovanému čipu Bluetooth možnost snadného 
otestování stavu akumulátoru pomocí aplikace „AGM Truck 
Test“ na mobilním telefonu

• pokročilá technologie EFB, 220 Ah
• zvýšená cyklická odolnost
• bezúdržbový akumulátor 
• skladovatelnost až 15 měsíců

• osvědčená technologie EFB light, 215 Ah
• dobrá cyklická odolnost
• bezúdržbový akumulátor 
• skladovatelnost až 12 měsíců 
• vhodný pro vozidla všech značek
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